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PACZIULE NESISKUBINO 
į ATVAŽIUOTI IN 

AMERIKA.

No-
'a’tiinrti sau 

Blanch Ostliei- 
bet minti's sen-

KARVE NESUPRATO JOJO 
UŽMANYMO.

• , ■ II ' ' '

Sunbury, Pa. — Norėdamas
“’.cow boy

mylimai, sumano
kur jojo

nnkisz-

AMERIKONAI VISKĄ 
DARO GREITAI.

Frec(pont, N. Y. — Inžinie
rius C. M. Covedalld dienoje sa
vo vinezevonos norėdamas ne
tikėta dovanaipadovanoti savo 

viena diena
padalyti namus ten, 
myli ima norėjo gyventi, 
medžega •sutaiso jau ' 
ežia u 'kitoje vietoje. Szeszta 
vahmda ryto da buvo piečius 
(idtas) H-uszczias, 7ta valanda 
suvežo lentas ir kita mat ori jo
in ir mūrininkai ėmėsi prie dar
bo; per pusantros valandos pa
matas jau buvo užbaigtas. Apie 
pietus jau bnvo įpradefta stogas 
dengti, Gta valanda vakaro vi
si meisteriai ir darbininkai ap
leido stirbelo dvieju laipsniu ir 
vidkais buvo pabaigta.

Vos įspėjo darbininkai prasi- 
szalint kad buvo 
k anda i, paveik.^1 ai, 
kito'ki reikalingi naminiai ra
kandai o asztunta valanda va
kare jaunaveilžiai su savo pul
ku atvažiavo po savo loma pa- 

• 4

atvožia rė
piau as ir

sMogia.

NUBODO JAM PATI 
IR VAIKAI.

Hamburg, Pa. — Du metai 
ndgall nubodo Juozui Kaishne- 
riui pati ir vaikai, kuriuos ap
leido ir nuvažiavo in Allentown 
kur dirbo mesinyežioje.

Tuom laik apleista moterėlė 
turėjo “good lime's,”
^pięiA mot i na, t n rojo
sjijesaikdti savo vyra. Pažino
jus kad josios Juozu'kas gyve
na A'llentowne, nu'siuiite kon- 
sztabeli ir adgabeno vyra na
mo kur prižadėjo savo paežiu- 
Ii ai kad ja ja daugiau neapleis. 
lAZsiikranste ffn Allentown kur 
dabar rnalsžiai ir sutikime g>’- 
vena bot uoszves su savim ne
pasiėmė.

'1x4 »pri-

PASZELIAS DARBAS 
GIRTUOKLIO.

Frankford, Pa. Jaunas 
daibininka's Niok Sziro, buda- 

s, iszt ra u- 
ant uly.- 

szaudvt in

m as gera i užsil ra uk e 
ke staiga! revolveri

^ir pradėjo
is. Užmuisze du ir sužeidė 

azesz’iH ant galio vienas isz pa- 
licijuntu paleido in ji szuvi už- 
muszdamas ant vietos..

PALIOIJE RADO $60,000 
UBAGO NAME.

Harrisburg, Pa. — Po tasy- 
niai su padicijantais name Gus
tavo Ringloiben, kuris gyveno 
apleistam name užmiestyje, 'ku
rie norėjo ji iszvežti in prie
glauda dot vargs®u ir -kakla pa
dare jamo kralta, rado visuose 
kampuose padlepta daug turto. 
Senam kūpa re rado daug si
dabriniu doleriu, smulkiu pini-

ežios 
žmon

VYRAS PASIĖMĖ SAU 
KITA.

Punxsntawne.v, Pa. — Ketu
riolika melu adga'l pribuvo in 
Amerika Mikolla's Szvedra ku
ris dirbo fabriko sunkiai pako'l 
suezedino ’sau maža turteli u*ž 
kuri pilko -sau maža, farm ūke 
netoli czionais. Troszko dabar 
tureli savo mylima pacziu'le su 
vaikais kuriu per 
nemato.

liek metu 
■iuiNurasze in ievyno v 

idant ji pribirtu pas ji bet pa
ežiui e atrasze kad in Amerika 
nomMina keliau’ti.
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Isz Visu SzaliuKUDIK,S
----- ------  PERSISKYRUS PORA SU

TAIKINTA TRUKIJE
PER JUJU MAŽA 

KŪDIKI.
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VAIKAI NORI IDANT 
TĘVA PAKARTU.

Kilk wood, Mo. — Sudže 
Lal Pshaw aplnilke' isz Chicagos 
groim'ala nuo trijų vaiku -kokio 
tai Buenatino, isz kuriu vy
ri a uses turi doszimltis metu, ku
rie rnol'dže sudžiaus i don't iii

SUTAIKINO
Kirlkworid, Mo.

pa sill ikt i ‘ ‘’co w boy ’ ’ S tani e y 
Da'brick, kuinais (vyrukas, pri- 
siriszeis viena gaila virves alk
ilink «saVe 
ant Įlcaives, 
prieis'ziino tokiu pasveikinimu 
pradėjo 'bėgt ir butu inarsuina 
subadžius aid <smeit jaigu me 
but u pri buvę iui piage'lba žmo
nes i r nirpjovė vi rvia.

NORĖJO PALAIDOTI 
GYVA PACZIA.

Dallllas, K v.

GERAS UBAGAS
o su 'ki tu gailu mete 

ragu'. Ka'iwe pasi-

.... . ■ 1 ir - ■ ....... ........ . .....

IR MESZKOS JOSIOS 
NENORĖJO.

Washington, D. C. 
rints visaip bando 
gyvauti (pana 
me r, 32 metu,
merges nenorėjo, per ka nutarė 
Užbaigt gyvas/ti 'ki'tokiu budu. 
Nuėjus in 
kur nauda'si diddles meszkos, 
mėtosi in j u tarpa bot ir mesz
kos josios nenorėjo nes prieja 
prie Blanches pauostė1 kelis 
kartus ir nuėjo kožna in savo 
kampa.

Tn holos valandas 
sargais daržo u'žtiko jaja ir ban
dė iszgelbot bet meszkos nepri
leido ji 
sargas 
pailpos i r 
Blanch i*sz tarpomeszku. 
PAVOGĖ MĖSOS DEL

SERGANCZIOS PACZIOS.
New Yoi'k. — Vilimas Bach

man, 48 motu, Iknriis 'buvo Ipri- 
vorsltats papildyk vagysta idant 
sergancz i a i pacz i ali ipr i st ai y t 
ma.isito, llilkos arcisztiavotas už 
inisl'laužvm’a in Ibnczerne. Kada 
prasikaltėlis 
d žli a, i szsiteiisi n e j o: “Per Ik dli s 
menesius net n roja u darbo ir 
nebuvo u*z ka pirkt i mėsos. Ala
no ipalt i .serga nuo ilgo laiko 
an't džiovos ir fneltu'rcjo sudru- 
t'inanczio malinto. Asz negalė
damas žiūrėti ilgiams ant var
go 'ir mirsztanczios mano mo- 

in buczoime 
szmoitelius

vadist in i žverineziu 
didėles

po tam

UŽRASZE MERGAITEI 
70,000 RUBLIU, KURI 

JAM BUVO MILA- 
SZIRDINGA.

sudžiaus idan't iu 
Ieva arosztavdtu u’ž svetimote
ryste i r nubaust u ji pakorimu 
arba ant e'kk< rikiuos kedos nes 
juo’sius apleido ir nemaitino o 
molina jau guli ant mirtino pa
talo li'sz didėles ruperties kad 
j uju Ieva 
viena 
savo I ova 
k u szunim 
nubausi u
'snnus

dau'giau kaip

Ne-

Bėdinas. — Sujudinantis at
sitikimas atsitiko gelėžkeijo 
kelios dienos atgal. Tn vagona 
i n sodo puikei pasirėdęs jaunas 
vyras su vaiku, gal szesziu 
mdt u. Tiiojansįgalima bnvo pa- 
žyt, kad tai yra tėvas su sunum 
kuris savo kudikiszkais klan- 
simalils alkreipc ‘anrt saves visus 
pamaži orius. Ant gulk) n-Žtemino 
gale vagono sedinezia ihotere. 
Vaikui tuojaus pražybo aku
tes, o sedinezia motore tankei 
žiurėjo ant vaiko su aszaromls 
akysia. Ant kart pasažieriai 
iszgirdo vaiko baisa kalbanti

“Tetuk, tenais sėdi 
kaipgi galėjo man

kalbėti Itia'HMilite, kad ji mirus? 
Tai ji man melavo, kad mamy
te jau randasi danguje!”

Atsitraukęs nuo tėvo vaikas,? 
nubėgo pas savo motina, kuri ■ 
ji prispaudė prie motiniszkos. 
krutinės. Vaikiukas paemes? 
motina už rankos traukte pri-; 
trauke prie tėvo szaukdamas: 
“ Tetuk, pasakyk motinėlei la-t 
ba r>tta.” |

Vyras paemes ranka motore^
“atJeiek

Ant ariimiau'sios

c

vadino 
kuris per

I

I
I

« 't u ri
paezia. Vaikai pavadino 

grdma'tojė ‘ ‘ I talisz- 
>, 
mirezia.

sikundžesi bu'k Ieva tik

< <

roma’tojė 
ir
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geii'dže kad ji
V v ri a uses

Le n n i n g r a d a s, R os i j e. 
senei czionais mirė gerai žino
mas ubagas, kuri visi

Dieduku Pilipu,” 
kokia 30 metu stovėjo be pa
liovos prie vienos isz tena i ti
ni u cerkvių, aplaikydamas al- 
mužna nuo praeigiu. Tula die
na. mergaite Olga Subrilovka 
atkreipė saves dieduko at yda, 
kuri 'duodavo jam 'kožna karta 
po deszimts grasziu. • Atėjus 
karta prie cerkves nerado jr 
stovinti paprastoje vietoje, o 
kaip mergina dasiprato, turėjo 
apsirgt. Dažinojus mergaite 
kur senukas gyvena, paėmė su 
savim daktara ir nuvažiavo ji 
atlankyti. Tula diena ligonis 
iszklause daktaro, idant jam 
pa'sa'kytu 'tikra teisybe 'kaulink 
jojo ligos daduodamas: “
cziuosi kad su manim blogai 
turiu jau 92 metus, bet mirties 
nebijau.”

Daktaras apreiszke 
kad nesiranda jokios
pasveikimo. Ubagas liepe pa- 
szaukti kunigą ir not a ra 
riam paliepė suraszyt paskuti
ni testamenta, del Olgos Subri- 
lovkos 70 tukstaneziu rubliu, 
kunigui ir daktarių po 500 rub
liu 6 notarui 250 rubliu. '

Priesz mirimą ubagas prisi
pažino, buk jojo visa szeimyna 
užsiimdavo ubagavimu, o
vas jojo mirdamas paliko ga
na dideli turtą.
SMARKI EKSPLOZIJE SU

KRATĖ VISA BERLINA.
— Keli darbini li

ti augeli

ITada 
gumines

‘prie merginos.
•pageUlba 

vandeniu iszl rauke
su

įlipo

Trys grabe
liai atėjo ;]>arenigti lavonu Mrs. 
Nci’llie S’tcjpp ’bet persit.ilkrino 
kad-m o t ere yra. gyva ir sveika. 
Ve'liaii'S dabinėta kad Ste'pp pa- 

graboriams altei'ti in na
mus ir ožiai molt ere savo vyra 
apskundė ant persiskyrimo.
RADO KIRMĖLĖ LOVOJE.

Eašiton, Pa. 
Duns f or t, g 
je, l urejo ana. 
baimes, kuri ibuvo priežastim 
d id dl i o nerv iszk o įsius i j u d i n.im o. 
N akli i es l a ilk e pabudus isz mie
go, pajuto ka. toki dlcnlkant ant 
jos veido. Sieke ’su ranka per
sitikrini kasiai bintu ir pajuto 
kad lai 'kirmėle. Su k'liksmu 
t renike k i rmefle in grindis ir pa- 
szokius staigai isz lovos, 
szelkimielo su laZda.
josios vyras yra paliegęs, per 
tai negalėjo savo paežiai pri- 
golbe t. 'Kirmėle ’bu vo kelt nri u 
pėdu ilgio. Isz kailio davė sau 
padirbti diržą ant atminties 
tojo 'baisau^ nitai! i kimo.

BAISI ŽUDINSTA 
' MERGINOS. I

Albino, Ten n. — Upei ūkyje 
Ecorse palieije surado maisza 

merginos 
18 metu am. 

Gal va, kojos i r* rankos 
buvo nupjautos ’nuo stuobrio o 
ir žemu'tine dali's kūno. Drapa
nas nužudytos merginos sura
do ’tu'szcziam namo netoli žu- 
xlinstos. Visa valiutine paticije 
jeszko 'žudi'n t o jaus ipedsakio.
UŽVYDI MOTERE NUŽUDĖ 

VYRA IR JOJO MYLIMA.
s. Prt- 

nužudė savo 
vyra ir jojo mytima Fiorenti
na Rulherton, jkada juos nžt ir 
ko miegkambaryje. Motore pri
sipažino prie žudinstos įkalbė
dama kad isz tok ėjo už vyro 
būdama 15 motu ir buvo lai
minga 'su savo vyru pakol ne

irto rėpti na. Ka
da inėjo in kamlbari rado abu
du iinieganczius vienoje lovoje 
____ ____ j gulėjo revolveris 
kuri pagriebė ir nuszove savo 
vyra, po tam iszl.rauke ilga pei
li isz paneziakos ir nudaro sa- 
v o pr i esze užd uodą m a. j ai 18

III'

I
'iii

Szvedini i 
nubodo mdtsti mbteres idant 
pribirtu ir ant galo paliovė ra- 
szinoti. Siksi’pažibės czionais su 
Amori'konis'Zka, ne jauna mer
gina, apsivedė su jaja neap- 
reikszdamas jai 'kad turi pa
ežiu /tėvynėje. .Po kokiam lai
kui susilanko kūdiki ir gyveno 
linkimai.

Szvedra nusi'Mtobejo nemažai 
kada ana. diena inejo dede su 
pirmutine jojo pacziu'le kuri 
pribuvo su keturiais vaikais in 
Amerika o <1 a girdus kur josios 
Mikutis gyvena, iszeme varan- 
ta ir apskundė Miką bet sūdąs 
a t mėtė Skunda nes ipo tiek me
tu pora buna visisžkai perskir
ta jaigu motore ne nori pas vy
ra kdlianti.

O kiek panasziu atsitikimu 
būna czionais Ameri'kc? Vyras 
dasidirbes koki turteli raszo 
pas mrttere idant ’pribūtu o to
ji gal įsusiheszu's su kilu ir ne
nori pas vyra pribūti, o kada 
gauna “
d ibio ir ne turi kur pasidėt, 'ta
da skubina pas savo vyra 'bet 
jau buna per vėlu nes tasai sau 
kita draugę pasiėmė.

DIDELI KARSZCZIAI.
Blythe, Cal. — Septiniolika 

ypatų szioj apelinkeje mirė isz 
priežasties dideliu karszczlu 
t raukija penki a dienu, 
jgyventojai nepamena tokiu di
deliu karszcziu.

PASILIKO TĖVU
TURĖDAMAS 81 METUS.
Hou't^daile, Pa. —- Herbert 

Hokes, farmoris, 81 metu išėmi
mo jaunikis, 'aipsipacziavo pra
eita mėta su 28 metu mergina 

gaspadi- 
ne. Dabar ana diena tasai ma- 
tuzoilta Tikos alpdo va notas per 
savo paeziule su du'kriuke, na 
ir senis isziadien szdka 'kazoku 
isz džiaugiamo* •.

KVAILA PORELE.
Snydertown, Pa. — Iklrnun- 

das Rivers, 16 meta vaikas ap-
_ 9

18 mėtų. Tėvai a'bieju snargliu 
sutiko ain't vunezevoneš o gal ir 
tėvai turėjo įtiek proto kiek ju
ju vaikai. Visi gyventojai ste
bisi lisz tosios poreles.

TARNAITE A P L AI K E
$50,000, O GIMINES 

TIKTAI $6,000.
Salem, Mass, — GranviTl 

JOltonburg, turtingas žmogus 
turintis alpie 90 metu, mirda
mas paliko beveik visa savo 
turtą dėl tamaites Elzbietos 
Crailton kuri tarnavo Ipas ji be
veik per kėture^dasZimtis metu 
bo paliovos. Turtas mirusio 
žmogaus isznesza ant 1001 liks.

•‘M,

vyra priimti 
aitstantka” nuo pridai-

kuri nadotsi pas ji riž

9

0 ilkos arcisztiavotas

dtojo priesz su- 
iszsiteisincjo: “ 

net u rojau

toros, insitaužiau 
ir pavogiau keiks 
mėsos. ’ ’ ,

Nuisiunstas paltie i jautas per 
KUdžia, isztyrinejo teisingumą 

sudže vėliaus nu-
serganeziai • moteriai

Seni

Ku o komodų Kupliuose ras- su jrftg(hlllella K(Ni,ngCr
ta daugdli pundeliu bumaszku 

— viso surasta G0 ’tukstaneziu 
dofleriu.

Ringtlei'ben’n uždare tuom 
laik kaflejime lyg isztyrineji- 
mui per dlalktaruH jojo proto, o 
pinigus nuvožė in banka. Ring- 
leibeci’as per daugeli metu už
siiminėjo bbagavimu su savo 
szeimyna o kakta: vaiikai iszva- 
žinejo ir pati mirė, senis gyve
no pats vienas. . i

KINU BANDITAI NUSZOVE 
KUNIGĄ.

1 Omaha, Nebr. — Czia aplaL 
kytos žinios parodė kad Kinu 
banditai nuszove kun. T. Leo
nard netoli Bellevue Misijos, taneziu dofleriu. Isz tosios sra- 
King Chang, Kiangsi provinci
joj. Kunigas buvo Katalikas 
apie 35 ar 40 mėty. Girnos Ai-

:))! njOJ*

l ’

Mrs. James 
gyvenant i užmiesty, 

diena nemažai

uzmu-
O kad

sint

Qumo ns

viena karita mate savo gyveni
mo ir tai tada, 'kada baisiai su- 
mii'szo juju motina.

MARINIS ŽALTIS 70 
PĖDU ILGIO.

San Francisco, Calllf. — Ne
toli Cape Ha literals kapitonas 

malte mailiui žalti ku
ris turėjo 70 ipedu i’lgįo o plo- 
czio kokias aszitiumes pėdas ir 
plauke grei’tai paskui laiva. 
Kapitonas pili siege kad laja 
diena munszaines negėrė 'kada 
mailt* laja marine dxiisybe.

ZUIKIS SU RAGAIS.
Wichita, Kans. — Laike pa- 

si vaikszcziojimo girrioje, C. A. 
Burson nu'szm’e zuiki su dviem 
ra'gucziAis. Zuiki's yra papras
to sudėjimo tiktai su laja per
maina 'kad turi raigitcziu's kie
tus 'kai]) galvijo, BursOn d'ave 
zuiki i^zk įmurti ir n u stunt e in

Jau-
9

sen u k ui 
vilties

in tęva: 
mamyte,

Bachinano, 
siuntė 
mairto ir vidko ka-s 'buvo rėika- 
lihga del įsengamežios o vyra pa
leido an't Ii uos vilios, 

•r

ISZTEKEJO UŽ VENGRO, 
TĖVAI ISZSIŽADEJO 

JOSIOS.
Reading, Pa. — Už 'tai kad 

Helena. Denniston iszitekejo už 
Grigo Hartzdllo, Vengro, josios 
tėvai i'szsiižadėjo josios ir ncrib> 
ri pripažinti už savo duk’tere. 
Hartzell yra dažiūrėtojų fabri
ke cimėnto Lehighton ‘ir turi 
puset ina’ tu rt dl i. Mcrgi nai 
Vengras labai patiko ir apsive
dė su juom ‘be žinios levu. — 
Juk meile nežiūri kokios tau
tos bu'tn mylimas.

SVECZES APVOGĖ SVE
TINGA GASPADORIU.

Trenton, N. J. — Atvažiavo 
Juozais Novak pais <savo ipažins- 
(ama Mikola ICzerkovski kuri 
nuoszirdžia'i priėmė ir pavie- 
szino ir priėmė ant nakvynes. 0 «kedes 
Sveczes norėdamas pasirodyt 
“kals tai asz 
liilka

turteli i.

” isztrauke kelio- 
l)umaszk u tupdydamas 

gerymuis. Kada 'taip vioszinosi

mos paliko savo giminėms tik
tai $6, . Elzbieta turi 59 me. 
hm ir kaalp matyt ulžaitarnavo

m

ant .paliktos dovanos. I
f. 1*>

su stuobriu jaunos 
Annabel Dagus, 
žiaus.

Canton, Iowa. — Ml 
ronella Shafto n

susipažino su

užduodama.
keliolika valandų, o galvos gc. gį]iu žaidulliii nuo ko mirė ant
rai buvo apsvaiginltos, nuėjo 
gult. Ant rytojaus svetinga 
gasipadiine nore^lama paduoti 
svecziui puSrycži us, iszrado 
kad panksžtdli'S buvo dingos. . 
Sveczes pa'sidme sau isz kupa- 
rdlio gaslpadoriau's t.ik'tai 86 
doHerius bet bankines knygu
tes nejudino. '

JESZKOJO LIZDO, RADO 
SIDABRĄ.

Hanover, Md. — Trys vaikai 
jeiszkoidam i paulkszczi u d izd u, 
ehlami per laukus paregėjo 
ištiekiant pauksz'ti isz krumu. 
Mainydami kald 'toje vieloje 
randa<si 'lizdas, nušildavę in tu
ja viet a 'bė^t no t ilk 'ka rado ton 
pankiszczio lizdą su penkiais 
paukezeziais Ibet ir sidabriniu 
indu vertos pusikdtvirto szim- 
to doleriu. Badai indus paslė
pė vagys, (kurie u’žmirszo vieta 
pmdepimo ir negaliojo, atrasti, •

rytojaus Uigonbuteje.
OBUOLIS PRIEŽASTIS 

MIRTIES.
Tlaigerstown, Md. — George 

Hall'l Viažiuodamais an't balsi ke
li o turėjo unans'zJkiniuo’se kisze- 
nyje prie szirdies inside jas 

Ant nelaimes puolė 
nuo baisilkdilio anlt to szono, su- 
simniszc ‘islau iszirdi taip, kati 
daugiau nėaitsilkole. Važiuojan- 
tks faimeriis ji užtiko ir nuvežė

obuoli.

IV

paėlėpimo ir negalėją ptrasti u

zuiki ii4zkimsz.ti ir nusiuntė in
H1 i r ” ii* ' ' 4* R1 -|Pf l'*1 i*

muzeju ant parodos.

SUPLAKĖ SAVO 
PACZIULE SAPNE.

N. J. .•— Sapnuo
ji užklupo aiklys

J

>

t

Anderson 
damas Imk 
ir pradėjo 'kand'žięt jam veidą
Allen J. Spratt pi‘ddejo gintis 
ir muszli mikli su kumszczia 
bdt !n vieta 
lincziia savo paežia ir taip 
smarkiai apdaulžo kad reikėjo 
motore nuvežti in ligonbute. 
S’praft't staigai pabudo ant riks
mo paezios kada jaja plake o 
kada a f si k vėl ojo Isz bai mes, 
pati nuo skausmo apallipo. Ne- 
Žinėjo kas su jaja atsitiko pa-

su
larkilio mu'sze gu- 

paezia

kol ja ja dalktaraš bgonbulejo 
atgaivino.

Trumpi Telegramai.
Pa. — Apie§ Tamaqua, 

7,500 mainieriai kurie straika- 
vo per keletą sanvaieziu turės 
gryžti in darba pagal paliepi
mą Unijos virszininku.

§ M t. Carmel, Pa. — Ber
nardas Urbanaviczia likos ,už- 
musztas per nupuolimą anglies 
Sayre kasykloje.
| AVo^t'phialiia, Kan. — Du 

banditai insigavo in czionaiti- 
ne banka ir pabėgo su $4,000 
pinigais.

§ Baletta 
plozija 
Anglijos 
vonshire, 
ir pažeido 12 kitus.

§ Hoo'ker,’ Okla.
Naltiioniail bainlkla l'ikoisužvogta

Malta. — Eks- 
armotos ant 

karisz'ko laivo De- 
užmuszo 13 1 a Įvorių

9 

dideles

First

k il

te-

pasakoj. . ..

in artimu miestą pas daktaru 
ant peržiūrėjimo.
NUŽUDĖ SAVO PUS-

SESERS UŽ PINIGUS.
Kiuklliaind, Pla. ■— 

ger likos uždarytas kalėjime 
už nužudinima savo pussese
res kuri buvo pasirengus va
žiuoti in Priilsus ir buvo susi
rinkus asztuoni's szimtus 'dole
riu; kada toji miegojo, perdū
rė jei szirdi mėsiniu peiliu. ,

Ch'arlles Kru

ant $10,000 per bandytus.
§ Quito, Ecuador. — Dre

bėjimas žemes užmusze 60 gy- 
venltloju' ir įsunaikino didesne

f

§ Kanasas City,’ Kans. — 
James T. Francy, vice prezi
dentas Liberty National Banks

dali miesto Morjurgo.

nusiszovo save. Sakoma kad ji
sai apsuko ta banka ant 
$21,360.

U Singapore. V]| Singapore. S- 
griuvima kasyklų Papan, Po
ruko, 32 darbininkai likos ūž

Per nu-

griautais, o daugeli sužeista.

Berlinas. 
kai likos užmuszti o 
sužeisti vienoje isz didžiausiu 
eksplozijų kokia kilo 
United Oxygen < 
Eksplo'^ije davėsi jaust po vi-

Berlina ir aplinkinia, o 
szmotai geležies padare nema
žai bledes po visas dalis mies
to. Artimosia dirbtuvesia dar
bininkai inpuole in dideli su- 
miszima, 50 ugnagesiu kaman- 
du alt.Va'žiavo gdsyt ugni; sužeis 
ti nuvežti in ligonbutes. Bledes 
padaryta ant milijonu markiu.
SZIMTAI ŽUVO EKSPLOZI

JOJ AMMUNICIJOS.
Zofije, Bulgari jo. — Slaptin

gas magazinas ammunicijos li- 
<os isznesztas in padanges 
miestelije Serejove. Arti du 
szimtai žmonių užmuszta kai- 
po daugelis sužeista isz kuriu 
daugelis mięs. Deszimts tuks- 
taneziu patronu iszpyszkejo po 
visa aplinkine. Artimi namai 
likos suardyti.

MYLINTI PORELE SZOKO 
IN SZULNI, TIKSLE 

UŽSIMUSZIMO.
Szerovicai, Austrije. — Da- 

raktoris kaimynisžkos moks
lą ines Vlodarek, 
insimylejo in mergina Marijo
na Bžozak ir geide labai su ja 
apsipaeziuot. Tėvai merginos 
tame buvo labai priesziygi, per 
ka insimylejusi porele sumanė 
atimti sau gyvastis inszokda- 
mi in gylu szulini. Neatbūtinai 
butu abudu pražuvo bet pa- 
nalktlnta didiamals |pro ‘szu'lnii isz 
girdo kokius tai silpnus bal
sus. Suszatikc daugiau žmonių 
kurie isztrauke porele isz szul- 
ni>b. Mačiule 'taasilllauže 
ranka ir koja, o jaunikis per
kirto sau galva 'keliuosia vie- 
tuosia. Abudu likos nuvežti in 
ligonbute kni* ilgai > postenes.

Beri i ne

paltyka sznabždejo:
mano kalte.”
stoties pora iszsodo laikydami 
rankutes savo šunelio 'kuris bu- 
cziavo motinos ir tėvo rankas. 
Daug turėjo vienas kitam pa-

Tėvas su mdti na buVa per
siskyrė asztuonis menesius iy 
laimitiigai ve'la suėjo in pora su 
pageJba savo suneflio.
200,000 ŽMONIŲ SUSIRINKO 
PASIŽIŪRĖTI ISZKILMIU
POPIEŽIUI APLEIDŽI

ANT VATIKANO 
RUMUS.

Vatikanas. — Minia, suside
danti isz 200,000 žmonių susl-

» *V. '<»**’*
■L

dirbtuvėje.- rin'ko S»v. Petro plazoj daly-

sa

pasiutiszkai

va ridi liUZkilmėse Paptiežtaus Pi
jaus XI apleidimo savo mimu. 
Lydėjo didele inspųdinga pro
cesija. Kadangi Popiežius jau 
fijplėido iMavo ritimus Užeida
mas in svietą manoma kad pir
miausia aplankys vienuolyną 
Monte Cassino, o paskui kitas 
vietas Italijoj ir kitur. .

Iszkilmese atsitiko tik vienn 
nelaime. Romolo Pilo Russo, 
44 mėtų buvo iStaiileis užgautas 
ir nuvežtas in ligonbuti mirė.

Paskutines Žinutes 1
, I

Tokio, Japonija. —- Ja po-, 
niszkas laivas Tatruno susimu-.

Kiniafcku lairmHainkang* 
artimoje Shantung, kuris nus< 
kendo su 60 pasažieriais. f 

H Lakore, Indije. — Arti? 
Garioto, baisi vėtra paskandi-’ 
no laiva w*70 plumžieriu — 
ne vienas neiszsigelbejo.

H Budapeszt, Vengrai. — 
Laike dideliu karszcziu 
nais, 18 žmonių prigėrė laike.

terp kuriu buvo
I

sze su

I

I
ežio-.

ša u

•w

maudimosi, 
drutuolis Otto Szelki.

— Oi, Mare, Mare, vėl szia- 
dien teip vėtai sugryžai. Vaik- 
sztineti vienai mergaitei nakti-

>1
asz ne viena vaikaztinejau, An-

mis visai negražu. .
— Bet tėtis turi žinoti, jog

banukas bu^o au manim.
... J’ ■■Mlrw1 ------ ~Vienam ponui, ktirs renges 

ant baliaus, apreiazke jo tar
nas, kad jojtevas pumire.ui jootei 

Oai>! ponas,— 
ar negalėjai ta naujiena atidė
ti iki rytojui, nes "matai, 
dabar neturiu laikoWrkti.

JOfiT
* n

<
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kada pasirodė pirmutinis 
“SAULES” numeris.

“ Kaw nėkilauis<> geros rodos, 
tegul klauso sznnc slkuros.”

Tnokini atsirinka kad musu 
jaunos T/iėtuvnSltes daro ant 
kersZto tėvams ir paniekina 
Uėtuvv^te iper isritdkejima už 
Airisziu, Volriecziit, fŽydu,Volriocziu, 
(Iraliku ir kiitn tautu vyru.

Su s i pa žinia ten kokiu teu sVe. 
timtaueziu, duoktatei prisigaut 
>aQrtži'ais žmle^iaiis, kak'lavimo- 
si automoliitinose, (prižadėji
mu dovamdlin arba insimyloja 
in t alkio sporto szla/pia pano
sių, atiduoda Mnvo szi iri i, panie
kina purvyne įsavo ilorybe ir 
pasitinka tanioje.

Toki apsfived'imai tankiause 
otsibuna pa* ^kvajeri ar bėga 
im kur kitur nori uit s lovai hu 
aiszaromta mėlde savo dukreles 
idant nedarytu ir nobjan’rin'tu 
Visa szeimviia. Bet įtaikiai 'to- 
kiote maiszytos poros ne i-lgai 
gyvetin llarmTingai, pusi baigda
mi persidkyrlimu, apleidimu ar
ba nužmlinimu u pdlandenkos.” 
Lidtuvaite tik 'lyg tam'laikui 
yra safd'i, 'koil nešusritanke vai- 
siairs savo neiszrniiftingos mei
les.

Ruszydamate apie 'tokius su
si viemjirnus iporu, atėjo man 
ant midliee sekantis altaJtilki- 
mafc Skulkino |>aviėto: Tula 
Lietuvaite, paltogi mergaite, 
sustpažinus su Afrisriu, ište
kėjo už jo neperseniai, norint s 
tėvai gana tam prieszinosi, 'liet 
padaro tai ant ‘‘ikerszto.” Po
rele greieziau perstakyro ne 
kaip žmones Ito tikejotei. Airi- 
wris pradėjo “pdlandenkiulteMi 
panidklinet, mnisjiti ir taip jai 
rlaede kad buvo priversta savo 
Džinui apileisti. Pon'i Džimione 
sugryžo namo ipitt savo moti
nėle su aszaromis o motinos 
szirdta priėmė savo (kūdiki, nes 
kaipgi mokina neturės jausta 
ant nelaimes savo kirdHkio ir 
neatleis įkaite tam, kuriam da
vė gyvaatL

Panidkiinlta Lietuvaite Iper 
Airiszi dabar jetezko nuo jo 
persiskyrimo o kas itez to isz- 
crs'taida nežino, bet galima 
spėti tkad tosios mergaites gy
venimas sulaužytas ir da daug 
aszaru išlies paikoU jai sngryž 
mailszns gy venimas. O !ka da
ryt! “Kas neklauso geros ro
dos, teguli klauso szunc sku- 
rois.” x I

O kas neseniai buvo Szetia- 
dorj’je kur Lidtuvaite išmokė
jo už Iszpano (kurta po tam sa
vo pacziule nu-žude? Daug pa- 
nasstia a/tsitikimn turime po 
visas apygardas. j

Lai szitais straipsnelis buna 
pra'sergejimu <leQ kitu musu 
Lietuvaicziu kurios su sveriim- 
tauczmlta nesiduoda, (kurios isz- 
teka (prieiszais norą savo levu 
ir daro thi an/t (keršto.

Da ug. ka rt u jau <gi rde jom e 
kaip mot eres mgoja amt savo 
vyru kari nesnšifldo kodas na- 

’ mioje, kad niekad nesiranda «u 
vaikais ir su jais nesi glamone- 
a l l e *«" j' . - " *

n/
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TĖVO KAPO

Gražus vasaros
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šviesioji saulele užu tolymu
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VAG IS
Lipęs. L*

bjaurete < AfiglftsakaA t. knygas 
“novėtas” ir važinėja in kitus 
mia^hite bambiiliais apt geni 
laiku.

Žmogėliš įtvi’riliina buk ipaczia 
pa ome dol to idanlt gallėlu s u 
jaja pasilkaO'bet, idant jam bu- 
t u 'nniuolu Kargu ir ipalinikįmin
tu jojo nniriudima o jie butu 
“llfinktemvbo” 
vienas hsz daugelio aitteitikilmn 
tarlp gvvėnhno Aimerikontažku 
porelių. Geriauso bulate Ang- 
Itazkas lailkrasztta raszo apie 
lokes motares seknncziai:

“(Septynios taz 'koXnote de- 
szitn/tte paežiu Amerike rūpina
si tidk oipie savo vyrus, k'ie'k 
toji motore nuo 'kurios tasai 
vyras 'gei’d’že .pcmsil^/kiri. 
ri<k(xntazkcte moterėles

kilt rems. Yra tai

Airie- 
mano 

tiktai apie 'tai, kaiip ’pni'kiause 
poairedyf, garbini imt savo 
trumpus plaukus ir'tiktai nua
lina a pi e pa rtxluis, ipm ivd ns i r 
parėdus — daugiau nieko. Ka 
joms apeina vyras! Juk jojo 
priveliumu yra dirbti, rįupiiitii? 
ir paniesz'ti namo kodau’giau- 
sia pedes, idanit pati galėtu 

■pasiredj’tt, važiuoti 
bamfl)ilium ir Iszaipytis in ki- 
t us. -

Žinoma yra doru moterių km. 
rios įsunk i ai dirbdamos namie 
užlaiko 'szvariai namus ir vai
kins. ».

Jaigu vale moteriai apleisti 
vyra kuriis duoda jai užlaiky- 
ma, tai kodėl vyras panateziai 
negaili elgtis (kuris geidžia per
siskyrimo už tai, kad ji pati aip- 
|eidine»ia ir nesi rūpina apie jo
jo gerove?”

Toki tai yra pateminimai to
jo lailkraszczio ir reike jam pri
pažint iiesa jog daug ’tame ran
dasi itei'sybe<s. Mdtere kuri pra-

•gn rin ai not

r
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Vion!fisw Įžmogolis 'pirko sau 
ant jomayko baronezine kepu-

• a "| -■ a • *a *re i
ant stalo, vagis pavogė ir du-

ir kada karezemoję padėjo 
a < a a A

mo su kepure isz miesto in sa
vo kaima, O kad buvo trupu-; 
ti nuvargęs, ir apsigerias, atsi- a. A tf J *
gule krūmuose netoli kelio ta 
užmigo.

Szimopas, mandras kriau- 
oziukąs kfld ir gryžo isz jomar- 
ko o kad užsimahe ant savo 
reikalo, pasuko in krūmus ktir 
užtiko mieganti Vagi, kuris tu
rėjo szal e savos pasidojns pa
vogta kepure. Del kriaueziuko 
labai patiko baronezini kepu
re, pritilk imtais paėmė ir staiga i 
atsitolino. Kada jau kokia pu
sią mytliiote buvo mudjate n'žejo in 
karezoma užsidėjus su barom- 
ėzine ant galvos, kurioje buvo 
pilna žmonių gryžstanezin isz 
jomarko vos inejo, o vienas pa- 
szauke!
f

užmigo.
Szimopas

• Hl’l1' i i 
i

puikiai

ieidineja visa tsayo laika ant 
“gud ta i mis” arba pas kaimy
nus ir ’laksto po miešta, o vyras
turi pats sau pagamini vali gi ir 
prižiūrėt vaikus, neužsitarnau
ja ant to idant duoti jai pasrto-
gia ant galvas. Pažinotam© to
kias moteres ir muisu mie’ste, 
bdt aeziu Dievui, ne daug to
kiu czion. būrime.

daigu muiliniai 'kliubai, bam. 
biliai ir ItaiMymais ipas ikaimin- 
kas ragauti keikia, iszvire mun- 
szaine yra geresniu dėl tokios 
molferės, kaip josios vyrais, <tai
tegul 'ten ir pasilieka o arid kra
tys nuo žmogaus kuriam ant 
tdteafclos rižtrricino jojo gyvastį, 
vietoje'būti jam pateafldymu jo
jo gyvenime.

Tebyriam taiko vėluos 'tiek 
turi pagelibiriinku tarp žmonių 
arit išpildymo jojo Ipa/liepimii

.JOVĘIKATOS
: Sveikafc ym tariate ir tan-

................ .
ta ingytį.'K^įtius ryszinaluri 
maudymas sų stgikata ?, Žmo
gaus pilnas, pats save ragui juo-
* uLz'il 1 L <1 'aJli"• J

ganu, kurie sveikata palaiko.
fn • i \ *1 ’ i $ / •
i • •’ i * / y r f , i » • r <

tiek daug kraujo gyslelių, ir

<i * < •

kini maud>»ti« W. to’?* 
tn ingytį., i-ysziHH.turi
maudymas sų stgikata !, Žmo- 
!*au8 kūnas, pats save regnliuo- 
anfis /mtddėda ihvairpi or

ganu, kurie sveikata palaiko. 
Tarpe ju yra kitno pda, turinti, 
tiek daug kraujo gyslelių, ir 
nervu, kad indurimas su tfpil- 
t ‘ ‘ ■
komunikacija su 
tuom- pat sykiu 
skausmo, kas parodo komunl-

kuto ištraukią, ,kraują, rodo 
szi rd i m, ir 

priduoda

kacija su smegenim. Szie du 
ėrganai, szirdis ir smegenys 
kontroliuoja visus kūno veiks
mus.

Kad maudymas turi tiesogl- 
ne intekmo ant ju parodo ryt
metinis nusipra tįsimas, kuris 
tiek atgaivina kuna, kad be jo 
negaili aipsieilti. Tame altgafivi- 
nime yra visas maudymo sek
retas. Jėi nuplovimas veido

•S • *L
S f

H
>u

vakaras.

SVEIKATOS
' J.

f 4* •

i
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PRIETARIAI
Nuo pat pradžios žmonijos, 

buvo nuolatinis stengimas žl-

*• . 4

n kalnu leidžias. Oras atvesta, hioti ir mokėti. Medicinoje ne-
ėjo nėra. Paukszcziai ntisto- kurio atsitikimai ligoje buvo 

temijami, ir {tažnai, faktas, 
Szlta'i va didellils sodžius »pa- kad kas nors atsitikdavo sary-

_ _ . • I w a ... * M A.

tomijami, ir flažnai,jo cziulbeje.
L,______  . __________ -r ____ _ r

miszkeje. Toliau ant kalnelio szi su liga, buvo priiriitas kai- 
nedideli kapai., po priežastis arba tos ligos isz-

Nuo kaimo in kapus bėga gydimas* Buvo patemyta, ke- 
« < A • 1 • 1 • 1 J A J • J • 1 •

kad ta liga prasidėdavo
« .A A — I *

api« kaklu; apmaeuffM. ptKi uJt- 
krecmamu li^. T?oka manymas ■‘iii

Žinrekite vvrai!
Visi sužiuro nat Szimono, o 

jis mislino, jog tai ne gali atsi
gėrėt jojo kepure, kuria ka- 
tik buvo nuo mieganezio vagio 
pavogias. Tame vienas ūkinin
kas prisiartino ir nulupo nuo 
galvos: apžiurėjo ir ne ilgai 
laukdamas, Itvikstolėjo Ikriau- 
ėziui viena ir kita ypa per ant
ausi.

Jėi nuplovimas veido 
yra teip naudingas, plovimas 
viso kūno turi būti kur kas 
naudingesnis. Patyrimas paro
do, iszaiTtals vanduo yra labai 
gaivinantis ir stimuliuojantis. 

Maudytis drungnam vandeny 
a 4 a a ' ■

— Už ka tu mane muszi? 
paszauko kriauczins.

— O tu vagio-fai tu mano 
baronczikine pavogei-ir da tre- 
czo ypa piksztelejo per žanda.

toiset, bet negalėjo ir kad butu 
i

Norėjo Szimonas iszsi-

isz karczeriios ng iszsmukias 
tai butu jam kaulus sula ūžia.

Tankiause patis vngoi save 
nukoroje.

✓
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DEL MOTERIŲ

IR MERGINU
■ ,

$

Tyki Ir nepliuško mote- 
yra Kargu savo dorybes.

* Mdtere geriau, žino apie 
meile ne 'kai*p vyrai, o įbėt kož- 
na iisz ju 'taukia'kted vyras ja,ja 
pamyli et u.

• Niekas tokios motinos ne 
paguodoja kuriipaiti dąbirititei o 
Vaikai josios apKktiria.

re

1
Motoro, kuri tuojaus bite

ka Įpaima. an!t liežuvio; tai vi
suomene dėl josios no yra prie
lanki.

*, Czyisitate vanduo1, szvidžos 
ora’s, neipervirsziniis darlws ir 
zobova — įpuikiau molterc

kati paltis nereikėta uja no ran- dabina nei (kaip krosyti. ir rial-
kos pridei įprio nieko — jojo 
ageartai viską; padaro.

i v f '

Tida motairile aria diena atė
jo iii musu z redyste melsdama 
bu aszaromis idant pajeszkoti 
josios vyra kuris tazdume in 
pOutn svietą, klausdama kiėk 
kasatnos apgarsinimas. Kada 
jai pasakėm kad po 75 centus

tyli i veidelia i.
• * Jaigu mergina, 
vyrams patikti > yra

norinti 
neszvarj, 

tai kas isz josios bus kaip pasi
liki'motore? c , ;

Moltere noprivallo imti 
papiktinaineziu knygų ne 
rankate. ,

* Jaigu vyrais yra prielan
kus deil mot Ores a r mcrginois ,ta i 
rūpinasi jaja visame aipszviost.

in

u‘ž koįžna coli, aiebagėle pasiėmė 
už gallvote kaftlMidama: “Dievu<- 
leliau, neturiu tiek pinigu už
mokėt už apgarsinimu nes ma- 

vyraw turėjo suvirszulmno
szetezete pėdas igugtezezib!
Nesnipra’to varigsze..

GERAS SUM’S
-—— s - I

ja o namas jam yra riiėkuom, 
tiktai atarti ipavaflgyit ir per
miegoti.

Pažinojome ir toki tęva ku
rio vaikai mažai ji ipažinojo 
nes ataikėktavo apie pie4, kada 
vailkucziai radosi mokdtaineje, 
išeidavo tuojaus po pusrycziu 
o sugryždavo pniaiaunaiktyj. 
Tieji vaikai knilp kada nutik
davo fsa/vo tęva namie ir klaus
davo motinos: “kan tai per de-

■ de, rmriinėlc?”
Bėt ne apie tai norime kal

bėti, 'tiflrtiai ’apie kilta atsitiki, 
ma apie Lietuvi muteu pa
viete kurta jetsako persiskyri
mo nuo savo 'paezkxs už tai kad 
toji niekuomf neužsiima per 
diena^kaip tik Jalkdtymu po — 
kahnynits ant “«tikiWlio,” arit 'dinti,
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Mažas berniukas ėjo kėliu. 
Tuo tarpu , dvieji ratai beva-
žinodami susigrūmė ant kelio. 
Arklys parstūmė vaika, ir ra
tas sulaužė jaril koja. Parneszc 
vargszft namo iszblyszkusi ir 
nuo skausmo aieziojanti., Jo 
motina, ligota moteriszke, ko 
neapalpo isz iszgasczio. Pama
tęs tai berniukas liovėsi verkęs 
ir vaitojes. Atėjo daktaras su
dėjo sulaužyta koja, apvynio
jo. Per visa tu laika berniukas 
dantis sukandės tylėjo.

— Ar tau neskauda ? — pa-

Vyrais kurta tilktaii1 ten mėtere 
boviUaisi, tai ir (laiko jaja gž Zo- 
bovelia. — kuri, kai’p nubota, 
numeta iri tezall’i.; Bėt moltere 
peT vyra mokiritri tai )>uria 
rank-rateztis jper ji parašytas

i

• Nekurio's riiotares todėl
nerūko neš laiko rūkymo (turi 
tylėt o jades’negaili no valan
dėle tyHdt. ,

* MdtOros liežuvis tai jo
si oš gyvybe, jau niro užgimimo 
pradeda Hibet o nustoja 'tik ta- 
(M kaip nirmir^zlta.... .

* Motore, alpsi'fflca rmallavtis,
sumurun ir «wszvihikuts lyghiasi 
I »:t v i ( II re i. r . ,

• G'rincziojo durnai, kiaii- 
rate stogas, girtuokle ir nedora

isz kurio •turi vfei nauda.

v

7

boba, /taj jau gjinezioje dell vy
ro ne,ząlbOva.

.......

Nę'kpžna meigina kuri

klauso jo daktaras.
— Oi, ponuli, skauda, labai 

skauda I
* " f *' ■ * ,1 f f

— Kodėl gi taip tyli, never
ki; nevditoji!

Nenoriu matutes grirtp-
— atsake berniukas.

r- ’ - . . |

turi gružu veidą ’turi ir gralžU 
duteaiia.

, ........ ................ .—

4c 4i
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yra gerai kuomet nori iszsi- 
prausti. Ir tas yra apseliueziai 
reikalinga nors syki šanvąitei, 
ar dažniau sulig žmogaus užsn 
ėmimo*. Suprantame, angliaka
sys reikalauja iszsiprnustį daž
niau negu ofiso darb’in'iinlkas.

Szilta maudyne yra tnip-gi 
gaivinanti, nes isz jos iszėjus 
kūnas greitai sutraukia kam
bario tempnrtura, kuri papras
tai esti žemesne neg žmogaus 
kūno, ir trts susidūrimas rūgi
na gaivijianczina jausmus. 
Nuomone, kad szilta maudyne 
atidaro kūno (klos skylutes yra 
klaidinga, nes jos visuomet es
ti atdaros.

Jei aplinkybes neprileidžia 
prie iiszšimaudymo štili! !ka ga
lima padaryti:’ Paėmus abruša, 
reikia ji suszlapinti per vidurį 
drugnan vandeny ir iszgrežti.
Jjai'kant abu galu, trinti nuga
ra su juo in abi prisės. Dažnai 
ji suszlapinant ir iszgrežiant,
galima visa kuna taip isztrinti. 
Tszsimauldant1 drungnam van
deny kals ryti meti dabai gaivina.

Afaudyne kur vanduo puola 
kaip lietus isz virszaus yra gc- 
rai'tvirtam žmogui, bet kitiems 
netinka. Taip pat dažnai mau
dantis labai szaltam vandeny 
yra pavojinga nebent pasiro
dytu reakcijų t.y. smagus jąus-
imis be jokio drebulio. F.L.I.S.

20 KARTU SKUTASI
ANT DIENOS

Vienm kunigui skaudėjo
r ♦ - . *■ .

Gydytojas liepe jam kaip ka
da iszgiart karsztbs arbatos su 
araku.

’ ’Kuriingas ant to:
Ar žinai daktare, bus

gerkle. ,

f

‘I;

' — Ar žinai daktare, bus 
man šu tuom ne paranku, da
bar pradėjau žmonis vėst, prie
blaivystos, o asz pradėsiu geri.

I -w-k « 2 1 w» r> zkizi A vrx A >-1 2 z-x 4-

friisipiktis ?
Zinai ir mano gaspėdlne fubrii 
idisipiktis?

Daktaras:- Ant to yra rodą 
lepkio prabaszcziau sau atnesžt 
karszto vaildėnio novos del

I . * ♦ I

barzdos skutimo, tai pati? sali 
pritaisisi arbata ir niekiau rie
da si protas.

In puse meto pravažinėjo 
gydintojas pro klebonija, pare
gėjo. nuliuduse, gaspadirto Ir 
pa klauso ka*s jei kenkei, 

tr pak'lu'u'so air 'sveikas kiini- 
Kas?

Q;1 niekai, pas mus niau- 
jerios! Kaip nxlos musu joga- , • 'S • 1 .

paklausė kas jei kenkei

Oj niekai, pas mus man

mestis gayo šumaiszta protą.
—- Ar gal būti: .... ,Ar gal but!

Teip '-išrodo, ba kad tu-
retu protą kaip reiki A tai nesi-
ėkiistu 20 'kariu ant diėrios, ba

• , n j ♦ 1 ♦ jper ciola diena turiu nupintos

ijwtwUi

i

virt vandeni

— 'T )

’ '1 ' <'

A-BE-CELA arba pradžia įkaitį
nuny.no. Wulk™.
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skubotai ijędidelis vaikinas. 
Kas jisai toks, ttesni vaikinas? 
0, mieli vaikoitai! Tai bėdinais 
niiszlaitis Petriukas. Neturi 
nei moezintes augintojetas, nei 
toVolio-maitintoje!io. Abudu jo 
teveliu szventoji žemele pri
glaudę. Mocziute senei pasi
mirė. Jisai jos neatmena. Neži
no jis ne kurioje kapu vietoje 
ji palaidota. Tėvelis gi dar 
tiktai puse metu, kai su wziuo 
pasauliu atsisikyro. Petriukas 
patsai, 
savo tėvuką kapuosna. .

Kas vakaras Petriukas oinn
ant kapu ir ant savo tėvo ka-. Vadinti dideliais prietarais, 
po parkniubęs verkia ■— rauda.
Ir sziandįen jisai bėga tenai.

Sztai jau Petriukas ant. ka
pu. Atranda ta vieta, kur jo tė
velis palaidotas, apsikniaubia 
ir kareztate aszara's liedamas, 
griaudžiai verkia.

■— “Teveli! teveli, — rau
da Petriukas. — Teveli maitin
to jeli! nebeturiu asz tavos! 
Tos rankos, kurios del manos 
triūse, jau szaltos, sustingo, 
dirbti negali. Nematau asz ta
vo meilinus ir saldaus szypso- 
jimo, kada mane linskmiai, kai 
asz gerai elgiausi. Nebegirdžiu 
asz tavo malonaus balso isz, 
tavo lupu, isz kuriu tiek daug 
saldžiu žodžiu girdėjau, 
niekas manos ežia 
taip nemyli, 
kad mylejtii.
szi rd i man be tavęs. Kaip sun- 
ku-negora iiaszlaicziui gyven
ti!”

Taip naszlaitis verke ir kar- 
cziomis aszaromis laisto tėvo 
kapa.
‘i Šžtni Petriukas'keliasi ‘įmo 
knpo, nušiszluosto aszaras ir 
eis jau namo. Tik sztai pamato 
szale savos skaiscziai-balta 
žmogysta. Tai buvo aniolas, 
kuris viena ranka rode in dan
gų, kitoje turėjo platu balta

‘ ‘ Teve 
mnteu Kuriisa’i esi danguose.. ”

Tie žodžiai staiga sujudino 
bėdina naszlaiczio szirdi. Pet
riukas nusiszluoste aszaros, 
purtle ant (kėliu ir suneręs ran
kas, linksmai ir karsztai mel-

ijėdidelis

verkdamas, nulydėjo

nebeturiu asz

Jau 
ant žemes 

kaip tu, teveli, 
Oi, kaip skauda

kasnyka su paraszu:

(lesi:

teveli

— Teve musu, kurisai esi 
danguose! Asz Tave užmirszau 
o Tn vienok manos neaploidai 
kaipo tėvas. Tavęs niekados 
nenustosiu. Pasiėmei mano tę
va ir jo vietoje nori Tu man 
būti levas. Tu myli žemes vai- 
kits-žmogu labiau, negu tevas- 
Žrtiogu savo vaikus. Tu mums
Savo Sunu vienatini davei už 
broli, ir. per Ji mes palikome 
Tavo vaikais. Teve musm ku- f * • u’Tisai esi danguose neapleisk
Tavo vaikais. Teve musm ku- r ■ • ’*1 Tisai esi danguose neapleisk 
Ina nes vargszo naszlaiczio. Buk 
nuo sziol mano Tėvas, mano 
globėjas!... Tu žinai ka darai. 
Tegul tavo vardas bus pagar
bintas.” F

1 I --’i f J

. Po ėziol, nors trumpos, mal-
bintas.

i r u.

dos Petriukui pasidarė links
ma, ant szirdies gera- lengva. 
Nuo to laiko jisai niekados sa
vo tėvelio nebeverke, o tik mel
das už juos ir szjovino .savo 
Daugifszkaji tęva, Kurio globia- 
ipas jisa| jautėsi esąs laimia-

savo

1 ' „

ginusias ant žemės žmogus.
Dievas Uetriuka saVo globo

jo laike. Petriukas užaugo gė-t 
ru žmogum ir gyveno jgana 
lairtiinfeai,, nors ir neturtingai.

Senas būdamas Petrasi daž
nai kitiem pasakodavo 4‘Vieš
paties malda mano nuliūdime 
palinksmino, paguodė, mira-

y

palinksmino, paguodė,

t ■ . . ! ■ ■' ' ■

1J Ji

Dr. T. J. Tacielauskas
$ *■1 1 . '

i Pirmutinis IdėtuYiszkas,
Dentistas Mahanojuje. . 

a n a. .Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City
I
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liuoHc boprotyštcš tetsitiklmuo- 
HP, jvuix’ pi uniuvuu »u
taiko, kuomet invykdnvo nok ti
ri menulio atmaina. Tas buto 
priimta kaipo beprotystes prie
žastis, ir paskui uelnimingasta 
buvo vadinamus F 
Mokslo informacijoms i p 
sybems besivystant 
prietarai ir netikri intikojimai 
iszpalongvo nyksta. •

Imtu valandas apraszyti 
dauguma invairiu prietarimu

se

valandas

bepfočziu.
- tei-

i n va iri

nuomonių apie sveikata, ’ku
rios seniau vieszpatavo. It’y ra 
viena ju grupe, kuria galima

fies jie yra tikrai blogi, ir inti- 
kejimas in juos gali padaryti 
daug bledies. Yra kita grhpc, 
kurioje randasi mažesni prie
tarai, nės intokejimas in juos 
kenkia tik žmogaus protui.

Ar esi kada girdėjęs kad 
gintarinio szniurelio dėvėjimas 
apie kakta sulaikys nuo kaklo 
giles padidinimo? Mes žinome, 
kad iszvengus tokios padėties, 
valgis turi turėti užtektinai jo
dinos — ir szniurelis tik pagel
bės tuomet, kuomet tas daly
kas yra lapmpintas. Ar girdė
jai kada, kad karsztlige paėjo 
nuo peikiu, rynu ir puvaneziu 
dalyku ir kad turpentinas su 
cukrum gali to liga sulaikyti ? 
Mos ži'nome kad ta liga paei
na nuo mažo pero, kuris insi- 
gauna in kuna per valgi ar gė
rimą, ir kad nuo tos ligos gali
ma iszsigelbeti insieziepijant. 
Ar girdėjai, kad nakties oras 
pelkėtuose apielinkese duoda 
malarija? Mes žinome, kad tik
ros ruszies uodas neszioja ma
ža organizma.su kuri uom jis.lg

Ar kas nors

gali leisti tikėti, kad laikant 
rieszuta kelnių ktazoniuje ,isz- 
sisaugos nuo strendieglio arba 
turint bulves aki arba dėvint 
czeverykus tnrinezius vario vi
nis sulaikys nuo reumatizmo? 
Ar galima tikėti kad pridejas 
szliubini žiedą prie sutinusios 
akies sugydys aki arba dedant 
rakta ant nugaros sustabdys 
bėganti krauja tez nosies? 
Taip gi ar ne sunku tikėti kad 
pirmutinis lietus Gegužes mė
nesy iszgydys sutinusias, akis?

Tokie dumi intikejimai ir 
prietarai yra pataikai nuo tu 
kuomet žmones tikėdavo raga
nystėj. Tokios juokingos nuo
mones apie sveikata ir ligas 
negali iszsilaikyti kuomet 
vieszpatanja moderinlne moks- 
liszka medicina.

Geriausias patarimas kaip 
iszvengti ir iszsigydyti nuo li
gos ir palaikyti gera sveikata 
paeina nuo gero gydytojo. Tai 
yra jo dalykas žinoti apie ta!. 
Jei sergi, kreipkis prie jo 
nepasitikėk kaimynu patari
mu. Paprastai verti tiek kiek 
kainuoja — nieko. 

■" ■■ . 'V

i szsi laikyti

F.L.T.S.
T

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt reikalą »u musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-PreairKai.
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iszlaukiniai sulaikys

K. Rėklaitis '
Lietuviaslcaa Graboriua "

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada U į 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str.,

*

liga užkreczia.
mėgino tave kada intikrinti 
kad naudojant cibules viduji
niai ir
nuo raupu? Tikėjimas in to
kias dumystes gali priversti 
prie mirties nuo tokios ligos, 
kuomet paprastas insieziepi- 
jimas nuo tos ligos sulaikytu 
ja* Ar buvo kada nors tau pra
tarta dėti laszinius ant per
durtos kojos kad apsisaugojus? 
nuo piktojo meszlungio ir žan
du užverimo? Yra vienas bū
das apsisaugojimui nuo žapilo 
užverimo, tai, inleidžiant i pik
tojo meszlungio antitęksina 
tiiojaus po susižeidimo. Ar.psi 
kada girdėjais ’ kad varna les z u 
lapai uždėti ant isztinpsiu .vi
duriu atims isztinima?ji Tai 
butu labai blogas gydymas ,jei 
toks isztinimas paeitu ,nuo 
ripendicitis. , j

Tikėjimais in tokius prieta;

duriu atims isztinima?ji Tai

(T

i
/TMrt___- _ •__ ii

rus gali būti priežastimi mir
ties nuo tokiu ligų kuriąs |butti
♦ 1 1 • A ' T
1 -

jei ligonis iszkarto butu krqpe-
išvengtos arba išgydomos

šis prie gydytojo. Žinoma, vi
suomet kreipiamas prie,gydy
tojo bet kiiomet jau per vėlu.

Kiti prietarai yra i adomus 
tuom k(id jie juokingi. Sunku
suprasti kaip galipia tikėti, 
kad jei nuskusi usus, akus nu- 
i _ _,. • J * » i

j

kas ingy si daug drąsos. Žmo-
silpnes,. arba jei valgysi mor
kas ingy si daug drąsos. Žmo
gus turi turėt daug tikėjimo jai
galį tikėti, kad nesziodamas

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street, 

TAMAQUA, PA.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
relszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi etas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žollu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaph.imosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žollu, kurios jums Sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi mulu žolių 
jr knygų katalogu. Reikalingi* musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. . M. ŽUKAITIS,

į

maiszeli smardįiosios smalos 26 GlUet Street. Spencerport. N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 0ITY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

J f •

pinigus yra geriaus n,ogu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. . *

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
k c, 1Į lį

I moką 3-czia Procenta už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

J del žmogąus kuris dirba ir czedina.

l

v

*

. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Praslinko motai nuo -tos at
mintinos dienos 'kurioje Šama
nui paimta busianti jo vaiku 
pendtoja. Baisu ta taika užra- 
sze savo duszioj liepsnojan- 

. ežiomis raidėmis. Nieko vienok 
• nesakė apie tai niekados, tary-

turn bijojosi iszisitarti idant 
patsai to didėlio sopulio atmi
nimas neatiHritu jam paskuti
niu šylu kuriu dar* reikalavo 
ddl savo vaiku.

Beda buvo vienoda; tvartu
kas buvo ’tutezezes; isz senovi
nio turto paliko kaip tik ke
lios visatos kurios krapsztesi 
ant -meszlyno. Bet nepaisant 
to visko sziaip taip gyvenosi 
ir vaikai sveiki augo.

Kaime tuo tarpu invyiko di
deles permainos. Senam vaitui 
už tai, kad žmones skriaudė 
per daug, bepta isz tarnystos 
pasitraukki o dabar gminas jo 
vieton iszrintko Danila. Nežiū
rim kad naujas vaitas podraug 
su savo nskiniirkais per tris 
dienas karezemoje dliojo, Sa
manas riasižinojo apie ta nau
ja iszrinkima ti’k nedėlios pa
baigoje, bet ta naujiena ne jo 
pralinksmino ne nuliudino. 
Tas pats 
i r be jo.

Žmonos pabaigė .jan sėti ir 
Samanas nuveža taigi vežimėli 
malku kurias <1 varas jam davė 
už dartia, 'kad viena diena kai
me pradėta kalbėti kad atva
žiavo egzekutorius. Kaip kiek
vienas piktas, (taip irtoji žinia 
pasiekė Bemano pirkia grei- 
cziau, nei to jisai troszko. Ant 
kaimo užkrito smertina baime. 
Kiekvienas žinojo kad egzeku
torius tiealveže 311 savim nieko 
gero. Vyrai mtliuduaiai žiurė
jo prieszai save; mot eres ir 
vaikai dairėsi prieglauda prie 
tvorų, o-gi szunes, ipamate toki 
baisu kaime sveczia, 
lazdos ne vieno žingsnio ne- 

intrauke uodegas in 
(arpkojus ir g’laimdamiesi prie 
pirkių, pikliai urzgė.

Semanas toje valandoje tai
gi sumalė girnomis gorčių ku
kurūzu, isz kuriu Ona turėjo 
blynelius pakepti, kad tuo tar
pu mažas I va sius, kuris lyg 
sziol Ixivijosi ant 'kiemo, inbe- 
go pirk i on sza likdamas:

— Eina, tėtuli, eina!
nedasi m išlydą-

ne 
jam su Danila kaip

kuris be
vieno

ženge,

vyras, su 
ilgame s ardėte

cze batais, 
su po pi eroms

Rankoje laiko szakota

Senai na®, 
mas 'kas 'tai toksai butu, pasi
žiurėjo iper 'langa. Keliu, tie
siog prie jo pirkios, ėjo <lig*tas 

atlietai®
♦

po pažasezia, su juoda kepure 
nnt kurios isz toflo aplink gal
va buvo malt omas geltonas lio- 
velninis lampasas, su tokiu 
pati ereliuku (aukszcziau bry
lių us.
lazda.

Tai buvo egzekultorius.
Semanas neturėjo laiko dar 

pamislyti koki tasai -žmogus 
turėtu pas ji reikalą, ikad tuo
jau egzekOtorlius inejo priean
giu ir duris pirkios atidaręs, 
auigs^tu -baltatT, 'ka’ip tai ure<l- 
ninkui pritinka, tais žodžiai® 
prasznekejo:

— Turite ežia, 
bofleta/’

rt/lfliu ir 20 kapeika.
— Užmokėti! O už ka pra. 

szau, flauggalis ponas komiso- 
riau! — paklausė mužikas, pa- 
sikloniodamas iki keliu.

— Už ka ? t uo jaus j ums pa - 
sakysiu.

Tai pasakęs iszsieme isz pa
žastie® popieras ir pradėjo jas 
versti. Atradęs, garsiai per
skaitė.

— Prigulėjimą®, nuo pavel
dėjimo 7 rubfiai; padotkai su 
priedais už 1884 metus ir pir- 

• ma pusinc'ti 1885m.. 3 rubliai; 
’ procentas -pa!nkejimo 78 ka-

gaspador,
4 4 reikia užmokėti 12

ai;

mui, po tam Semapas galvą pa
sikasė ir taras K

<— Praszau myOHos (pono 
komisoriiaus, man su Itno daly
ku daroma didelis neteisingu
mas. Juk asz jau paveldejitaa 
užmokėjau o ir padotikute už 
twite njdtus... Ponas komiso- 
rius man už itiai paivlavet lėliu
ką ir pactfios kaWinbrs su kito-

mano go»pador, 
bert asz ‘tam nekaltas kad t’ie 
pinigai nepateko in karalTiaus 
kasa. Asz 'tuos pinigus altįda
viau vaitui, patys taKla. mato
te, bert, jis, vieton ’tuos ipadot- 
knis atiduot i 'kur priguli, pini
gui pragėrė, už ka taigi ir isz 
vaitystes įsimestas.

—( Gerai jam padarote, pra
šiau komi sori a us, beit kode! 
asz anitruisyk itnreczifln mako
ti?

kinis daigiais.
— Tietea,

Ba tiek priguli, mano 
gasjiador. Karaliaus kasa juk 
neguli tokio nopritekfiaus tu
reli, jums-gi leista sena vaii’ta 
patraulkti sudan, nors abejoju 
idant už tai ka nors gautumė
te nete jis regis jau pragėrė vi
sus 'savo turtus. O dabar pasa
kykite ka turiu užratezyti.
— Asz juk nieko neturiu, 

praszau pono komisorfaus.
— Kaip tas gaili ’būti kati 

nieko net u rotumėte? — atisakė 
egzokdtorius, prisiartindama®

Malte vis^kj,utei, pbhijiaCkaip 
i nežinojo ir tezeiitinejo. Vieni 
bnvo paprastiujtee tūbuose kiti 
mandierose, vieni buvo sopi, 
kiti labai jauni, Viisi vienok 
tuteijo rimtais veidais, nekuria 
ndt ’žiauriute. Prateznekejo in 
viena ir toje valandoje iszgir- 
do 'trumpat: 
PateilNlbniojo žemai kitam. Ta
sai suszuko: °
ta ramybeM ir nuėjo sau’. “Ne
pažinot u 'tavęs, žmogau 17 — 
Buezuikotreczete it'bicdnam mu
žikui jiertaido Doi žodžio iwltnr- 
ti. N epas įleisdamas prakalbino 
kalvitta įkuriU jam iszrodo gė
rėjais už pirmirtiniiiis. Ir tasai 
isz pradžių norėjo muzika, at
sikratyt i, bet kada Semanas 
nrttvėrės jo ranlka pabueziavo 
ir t no ja irs su atezaromis prade- 
A . .41 A * 3 •

‘maitinėjo ir iszeitinejo. Vieni

Praismekejo in

4 4 Neturiu laiko. > >

--------------- -

tau ipakanwi'isiiskalidysifr .;. ’
teiti. Patezoko ir tuo jaus atsira
do lamt kiemo. Ndtrukuis aitsira-

tyn. >4| Eik.,1 zuto,iiies
------------------

Mondeil'ini nerailk^o to aitkar-
y siii!

do jau Ikarczemoj^ kur ponas
ėgzcikutoriu'S, už js’l-alo sededa- 

A.

. •, ET*mas valgo sau ir gere.
Vėlini sdkanlti ryta vaitas 

per rangus ’kvieto Seimam ateaigus kVieto Seimam a 
Duok man szven- ilda'nt (savo kukuruzus tuojaus 

ft M - W A ftl ! -Ml l J' -

pristatyt n in kanceliarija ant
licitacijois; veltui po 'tam pats 
pate ji (lankeisi rr .per Įauga jo 
apie tai prasze: — Veltui pats 
egzekutorius vardu liesu rei
kalavo idant pirkia® duris ati- 

ir nepaisilduotu už tai
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Raulo paežiai iszkilo votis 
i ant -kojos. Ne galėjo nabage
i»ne vaik®zcziot ne stovėti. Kas 
tok i s jaja draskė toje vietoje,

tusi vaikais ir sergBncztH ’pB- 
czia.

Senuke sutiko. IsėyirC vai- r „i..*? «4*‘: t
tini szmateli sviesto. '

h
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jo įsavo vargus pasakoti, taisai 
šutei judino. Uredni’nkas įsusto- 
jo, ramiai jo i’szklause o per- 
skaitote mokesezin paliesima 
^ntandcilo ptemidlino ir taip at
sake: ■

— 'Mano gaspador, nuo eg- 
zdk lit ori n ų s i'szginlolto visat'io- 
$a. Užmdketi reikia, nes yra 
tok i s in^tatymais. Czionai nie
kas jnmte nepadės. Turbu-t ’blo
gai einasi kad vaitai vagia, pa
do! k u pinigus, o biedni žmones

iszllairžl i 
taisai su

darytu
(amkiam atsakymui. Semapas 
neartima i nomai jam atisako kad 
to nepadarys o kaw dry s duris 

ir peržengs islenk’sti, 
kirvio kakton gaus.

Kaimynai žinojo 'kad Semanate 
neprait'eis juoikavolti, taigi ir pa
taite vaiitui ir egzekutoriui jo 
per daug nepytkiiAl

Tui akyveizdoj egzekuitoK'us, 
suteineiszcte įsu vaitu, paisiryžo 
sain pagdlbon pateikvierft i zomte- 
kiu'S. Ta paezia diena po pietų
alte,jo ipa® Samana isz nrtimoįjoA * 1
mtotdlio vienais zcmlslkis. Ka
da ir jam'paliepus Ik aid p i ik i a 
atidarytu, Semionas davė toki 

k
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Karia ant vienos nlyezips 
stovėjau, 

Paikos komedijos regėjau 
Bobos girtos ant blyczlos 

■nardo, 
Ir vienos kita Spardė.

Net seile® 'toszkojo’
Isz mišru, kaip meilėi (kalbėjo. 

Jau gama, tfu, 
An’t toki'U bobų.

Szenadoryje linksmos bobeles, 
Pažinau jais neit ke’les, 

j N'iėko nežiūri, - 
8avo vyrus už niek (turi.

In Hille sltubą susirenlkineje,

beit Ikaip nebūk, 'kol kitaip ne
bus muturta; 'bus kaip dabar 

prie dvieju maiszu tetovineziu yra... Todėl patariu jums, 
pirkios 'kentėjo priė lovos. — gaspador, grjHŽti kogreieziau- 

sia namo ir pasistoroti pinigu 
gal parduoti namus ir daržą, o nds kiitnip jums parduos kuku

rūzus.
— O ja i aisz t u ri u vaiku«.
Urodninlkns sujudino pe- 

eziais.
— Tai Blogai, bdt ir to visai 

nepaisys. Bet' ga’lirte eiti dar 
pa’s pati naczėlntnka, gal jis 
duoskolkia nors rodą.

Tai pasakėte, nuėjo įsau bhi- 
ran.

Semanas 'kad ir su sunkeny
be, dusi žinojo kur randasi pa
ties naczata'in'ko (kanceliarija, 
vienoik jo nerado nes buvo i*sz- 
va'žiaves medžioti o jo pa geibi- 
n in kate, regis žmogelis karsato 
kraujo ir nekantrus, kaip ga
lėjo iszgi'rėti, su kokiu įpraszy- 
mu mužikais atėjo, taigi tuo
jau® jam prisakė iszeilti laukan 
ir jam iszeinant tik 'tiek pasa
ka kad padoitkai turi but už
mokėti, neis priotezingai kuku
rūzai bus parduoti.

Mužikas atsiradęs, vėl prie
angyj, iszsi't'empe ir tik danti
mis 'sugriežė.

— Parduota! Na, ^pamaltys 
jie!

Tai pasakęs leidosi namo in 
savo 'kaimu nidkur pakeliui 
nesustodamas.

* * *
Viena diena pirmiau priesz 

liciltaeija, atėjo pas Semana Žy
das Mendelis ir pamaži, szvel- 
niai, kaip’tiktam prieteliui pri
tinka, pėa'dejo pirmiausia na- 
rakavoti aid sunkiu ladcu, ant 
blogu žmonių, kuri'o biednuo- 
siute naikina, amt .pirmbuvu^io

Jali tas liesa butu, turecziau
|^<l l j FCI I < t 1 1KI U1LU1 ii

tas (padaryti juk gaila. Kais 
turi vaikus, privalo juos atmin
ti! O! — suteznko lin viena mai- 
sza žiūrėdamas — sakote jog 
nieko lioiturilto o ežia matau 
kukuruzute kaip au’ksa. Bus po
ra pu r u ir da ugi a u i r įsu si rink s 
moketetiimis.

— Tai truputis, liet ne 
daug, oit kaiip rt'ilk -tidk, idant su 
vaikelis peržiemavoti.

— Ponas Dievas duos kad 
ir be to vaikai žiema praleite.

— Lengva’tai pasakyti!... 
kad per vasara nedirbeziau ir 
nerinkeziau pinigdl'iu, žiemos 
laiik u t u rot urnom bndu ..nu mi r- 
ti.

— E! Sziadien žmones ba
du neminsėta! — auszuko ne
kantriai egzekutorius — o ka
sa turi gauti, kas jai priguli.

Tai pasakos, atsisėdo ant 
šuolio, iszsicme pa?szelli ir pasi
tiesės ant kdliu popiera, pradė
jo raszyti. Pabaigęs mszyti, 
padavė paiszdli mužilku-i, ii epe 
apaczioj protokolo padaryti 
kryželi, pankui palts pasira'sze, 
popieras sudėjo ir praszneko:

—t Atminkite gaspador, kad 
tuos kukuruzus užėmiau ir jie 
dabar jau priklauso karaliaus 
kasai. Lyg 'lai’kui juos pas ju
mis palieku ir prisakau saugo
ti. Bet jai juos kur nudetumdt, 
l»a slę p't umet aiba pard not u - 
indt, įtuojaus būtumėt ipaszauk- 
ti Ikrimiii'ailan. Po trijų dienu 
gmino kanceliarijoj bus iszka- 
binta lieitacijos apskelbimas o 
jai pinigu in laika nesudesite, 
turėsimo parduoti kukuruzus.

Tai pasakęs iszejo.
Semana® Jbzlydejo ji apto- 

mu.4iom akim. Vaikai nieflco ne
suprato. Viena Ona, (kada eg
zekutorius šznokejo, buvo nu
balus Ikai'p skepėta ir lupa® tu
rėjo pamėlynaivuseis o kada 
ilszejo, žiurėjo neramiai in tę
va. Jis ilgai Stovėjo nidko ne
sakydama®, po tam ant suolo 
pašlijo ir gaivia raPkom susi
ėmė. Praisedejo ’taip valanda, 
gal ilgiau o kada pagalios at
sistojo, artt jo veido matosi 
koks tfti ipaszdTima®.

— Eisiu in ijkiviėto kalico- 
tarija — tarė neatmainomu 
balsu. i

Tr iszejo. Tu miosta žinojo 
kėlia; kidk tai kartu ji® tenai 
iauik&n aut turgu Ir jomaėku! 
o kada arit rinko® atsirado, go

Praisedejo 'taip valanda,

fi ’žmones jam tuojau® parode 
kur reikia eiti pate naczatstva, 
kur sumokama visi padotkai.

Semana® inejo in prieangi 
plataus ir ruimingo namo, at
sibojo prie duriu ir rankoje

turi juos antru kantu makoti, ptelt altlsakymai kaip ir kitiems, 
zemskįs prilakė duris iiszversTii
ir po ita'm iniejo vidun siu at- 
ki’sz/lu ravoflvbrįu. Priemenioje 
nerado nieko. Pirkios durys r

sujudino

buvo atdaros.
t ■ ‘ i • ,1 5 i 1

Tmai viduryje gulėjo abudu 
muliažai su 'kukurūzais o am’t ju 
stovėjo Šamanais. Kdturi maži 
vaikai gliaudelį jam in-ie ’kojų,
Ona įsėdėjo pilie vaiku, tlž tos 
vį-sos iszeimynos maiszai nebu
vo net ma’t'om'i. Samanio plau
kai ant galvo’s buvo ipa®kstoja, 
veidas nuliailds, akyte krauju 
a'pltdkuisios. Rankose laiko bliz
ganti kirvi. Iiszrodo kaip kokia 
pliktn dvasia' sergstanlti teavo 
turtus.

Zemfcddb prisakė Soma nu i 
kirvi isz raukiu paleisti. Bet 
mužikas vieton lai padaryti 
zemstkiui įsu (kirviu pagrūmojo, 

f.Da!r du 'kartu ®avo' pri
sakymą atkartosiu, o jai nepa
klausysi, taii 'ssiaUdu J

— Szau'k!. • »
Jo balsas buvo did’žiai nuož

mus. Vaitais, Mmdelite 
kurie i 
tuojau paszOko atgal.

, Žandaras ( ' * ‘
kantu savo prisakyma atkario
jo.

■Dateida'te ’talip tyku kad buvo 
gilki ima vaito ir Men d alio dū
savimai.

— Trocziu kartu prisakau 
tau, vardu tiesti, 
indsltum szali'n!
zemdki's, atstaltyd'amas revolve- J) J*ri.

r r , ) i r IkHi
st'oyejo szale zom^klo

(zemskis) -antru

idanit kirvi
— suszuko

įH 4
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Ant Ito Semamais laukinio 
žvėries bailiu wi»riko ir įsu pa- 
tji'uitimu pall'eido kirvi in sto-

i Jv imti zcrn^ki; >szi!s Vienok grei
tai pasisuko tazali-n ir kirvis in-

vaito kuris tiek ga'spadorių nu- 
skrinude, ant galio pradėjo kal
bėti apie Samana: ir jo kukurū
zus. Jis pripažino kuodoriau- 
siu žmogum Semana, kad gan
greit jie ’karta paddlikus apmo
kėjo, taigi isz naujo negali but 
priverslns ta palti daryti, bet 
kad tai nelaimei negailima įjo-

ąi kirto sienon.
Tszsigirdo szuvis.
V aiškia i 'sza u kda mi i'szbegi o- 

giidejolsi storesnis
jo. ant visu. įpūsiu. Tahp j u 
szauksmo 
balsa's:

— Tėtuli! iteitu’li!
Kaida* durnai i'szsi’sklaido, 

ten stovintieji Semana pamate 
gulinti ant maiiszu. Isz (per-

'M i t i n g u s i r v a k a ru szlka s 
darinėjo.

Gerymu visokiu pasirūpina 
Tr llinlksmai sau 'szu’tina.

Kada jau per 'gerkile adgal 
iszeina, 

Kada svyruodamos namo einu,
Abut saidvoku pargriūva, 

, Kaip meškio krūva.
Pa’Fi cm o na i namo gabena 

Visi siaube: “ 
Rusiszka meszka gabena!

O 'kad jus sudegtumėte,

t

žiūrėkite ana, 
n

Tr žmonlin irtdjtiokytumete, 
Jaunu mergaieziu i'sz kelio 

nevestumeto, 
Ir ne pilMfinfumete.

* * *
Badilimores mieste negerai 
Daug nukenezia nuo bobų 

vyrai, 
Anlt -savo noiii pastatyti, 
Pradėjo pas vaiita tašyti. 
Vynai .ne ka Itu.i’Ldaryti,,.; 
Turi' maszna pakratyti,

! ♦

Turi' maszna pakratyti 
Bausme 10 do<l. iižmokeiti, 

Ir d a tylėti.
Tegul vyras ir užmokėtu, 
Nes boba ’turdtu pastenelti, 
O kad vyras iisz |pradžiu vale 

duoda,
Tai paskui vyrui nepasiduoda. 

' Jaigu 'boba spanga,
Tai jau vyrui gana- 

Jaigu butu narsus vyras, 
kvailys atsakytu, 

Deszim’ts ddleriu bausmes 
nemokėtu,

R a n'koves pa si raitok ite, 
Vi r vagai i paimkite, 
Ir in kaili duokite.

* * ♦
Nors Bajone puiki apygarda 

Bet n'iekszu buna visada,
f

Kaip visur, Itlaip 'ir czion bobos
siunta, 

Namieje sėdėt nerimsta.
O 'kaijp. kada laruma padaro, 
Su juodallu veidus alpdaro, 
Savo vyrus 'po sudus baso, 

Ne'bagali neatsipraszo, 
Geriau ‘tdlda 'ragana

•I

kiu birdu užbėgti, ’taigi dar ge- skauto® kiaurai galvos įsumkesi
riaukia bultu idant jis, Mende- 
li®, nupirks isz liuosos rank o® 
kukuruzus. Kas tiesa, blogi tai 
grudai ir paskutiniai® laikais.! f— f !.V__ $

j u preke nupudluis, jis vienok 
padarys Semanui ta malone, 
ultsiržiurin't iu jo vaiku®, kad 
duos už juos 'sykiu ir sumai- 
szete 12 rubliu. Semajias, 'turė
damas 'Kiek piniigu, galės tuo-
jaus visas skolas altbu'ti ir dar

• are . . M . ra a « * —jam sziėk 'tiek atliks. Pagal 
Mentolio, įtik žmogus beprotis
ta jo projektą galleltu atmesti,

— pį-

L

— O vaikui 'kaip! 
klausė sausai mužikas.

Dave . Dievas vaikui,
, , I

I • J

Kol man Dievas duos,

peikos, egzekucija 50 kapeikų,
sykiu 12 rubliu 28 kapeikos.

Samana® klauso bet savo
lomoms ausimi® ndtiki; praszo
taigi egzekutoriaus idant per
skaityta jam ivitezkiau iszaisz-

: kintu. Egzekutorius, nors; be 
poro, užgafia daro jo praszy-’jaim pagelbėtų toje 'nelaimėje, lo gudinti kirvi, pakele aiugsz-

< • >« .1 I

kepure (Laikydamas, lauke ko-

gianmjainltjls ktaujata.
Ona apteikalbino gulinti vyra 

ir rtuoiBa tos szaulke: \ ’• j
' — Teguli- Į itcį’M'i!

L o po ’tatgi! <( ; -
Po 'tam Mendol’ip nupirko ku

kuruzute įpigiąu nei ’to( tikėjosi 
kądaiįigi jam niėkate tame pir- 
‘w’ogo už 'akiu; geri 

aM^ojb Semana ir

O po 'lion 1

kuruzute pigiau nei ’to, tikėjosi

Jciipo neužįego už 'akiu; geri 
kaimynai palaidojo 
ant jo k'aipo pastatę bull ta lęry-
I

isapilldyma /pHdogyėto o
m /Iii . . .• .//.i/

- rę'ikejo iilbęigaulti neš juos <W-

kgi'myrval p

žiu; žemiški® bijyo paginto už 
isapildyma SflV{> pridoyysiteĮs o 
ne'batezninlko vaikams vis-gi/ne-

duo«s ir vaikams.
1——IMI

pirmiau asz tau duosiu, Žydo! 
sufczuko Semanas pčniman-

mynal pasidallino ir iteiaugino.
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karna bulviu jndedama pasku-

Priejo prie ligones, Tenai no
x • •___ 4Uf____________ _ 21 L * A _ t

lenkus kvapo,. Staigu i paszoko 
nog lovos suklykdama:

— Jėzau Marija!
■ — Raulas su valkai® apsi- 
I Verkia žiurėjo ant senukes.

— Žiūrėkite... kojos jau 
visos šutinio....

.Tuojau® pradėjo visi verkt. 
Grinczioje pakilo riksmas, vai
ku, verkė ir senuke o teip-gi 
apsiverke Raulo®. Visi prisi
artino prie ligones, kpri rodos 
nieko jam nėgirdejo. Jauniau- 
sins kūdikis pradėjo kąbytls 
ant lovos rėkdamas kiek galė
jo- , 

j Ligone atidarė akis, dirste
lėjo ant visu su gailesezia. Isz 
sudžinvnsioms lupoms vos isz- 
tare:

ant josios, klausydama pąsl- 
iviiKun nvitpi/v^vnig^ij 
nog lovos suklykdama:kas tokis, rodos 'kinnele griau

žė josios kuna. , 
Atsigulė. >
Teisybe pasakius, tai ne vo

tis jaja instume in lova. Nog 
senei jieji skundėsi ant gėlimo 
krutinėjo sunkus kosulis neda
vė jai at'silsetli na»ktimis. O vai
kai nekarta mate, kaip motin® 
laikosi už krutinės o isz burnos 
pilesi kraujas.

Bet ka daryti... lant galo rei
kėjo atsigulti. Liga, kaip ant 

norints ir ant 
vai'kszcziotu, 

tai ji neapleis. Tokis yra palie
pimas Dievo ir teip teip bus... 
Ant niek stengėsi taji paliepi
mą sulaužyt, nog kada svietas 
stovi.

Rauljone dirbo ka 
idant atsigint nog ligos, bandė 
visokius spasabus viskas ant 
nie. Nieko negelbėjo ne pate
pimas szune taukais, ne gėri
mas szventyto vandens — 'kru
tinėję gėlo kas kartas daugiau 
o pajėgos jaja lapleidinojo.

Ka daryt.... i
Norėjo da katoki iszvirti ant | užsiskolinias. Mislisift jam pa- 

turėjo nė tiek, pajėgu. Galvoje 
sukosi, lakis pritemo o 'kojas I pe su vaikais prie lovos ir pra-

ko užsisėda....
galvos žmogus

pamesitumėte, 
Ne toki valga nosztu'mete. 
Palik, siaubk ja velniai, 
Juk d'aede gana giliai, 

Peikia turi an!t sžio svieto, 
Ne k'ita'ip bus ir ant kilto.

* * ♦
Ten ’kur Vitėberiu aplinkinėje^ 

Tankiai užeina ’batalije, 
Už merginas, nes tu mažai yra 

Ir tosios k'ipszu pririja.Ir (toslios k'ipszu pririja. 
Mielina kad už jaises muš žaisi, 

Tali da llabiaus pusziniasi,
1 'O gerai padarytu, 
Kad isz galvos iszsrirankioitu,

Taii -dia labiaus pusziniasi 
O gerai padarytu, >

B u žiu® ir blusas, 
Ir da kitokės gyvates.

Yra tokiu 'kvajUiukiu ka nieko 
nei šamano, •

'i :
«

galėjo,

— Jėzau Marijai

verkia žiurėjo ant senukes.

ku, verke ir senuke o teip-gi

nieko jam nėgirdejo. Jauniau-

- Į— Vyno....,
— Vynu nori-pauntrino se

nuke, atsikreipdama in Raula.
Kaulas sudrebėjo visas. Vei

das susiraukė su skausmu kak
ta susiraukė. Isz ‘ kur czion 
gauti vyno, isz JcurT Paskuti
nius pinigus atidavė daktaru, 
daugiau neturiu. Krome jau

reikėjo atsigult, daugiau neduoda ha yra daug

piet del vyro ir vaiku bet nė- sirodo karavonas, kunygas.... 
turėjo nė tiek pajėgu. Galvoje Tuom kart senuke atsiklau-

painiojosi, rodos girta. Idant dėjo kalbėti litanija in Szv. 
neinpulti, turėjo laikytis pe- Panele. Kalbėjo pirmutinius 
cziau. žodžius o ‘vaikai atsakydavo

Mažas Julukas, kuris bovijo- Į melskis už mus.
Visi dirstelėjo ant kabanczlo 

Tosios kuri randasi

neinpulti, turėjo laikytis pe-Į Panele. Kalbėjo pirmutinius 
žodžius o ‘ vaikai atsakydavo

si su vaikais prie lango pare
gėjus svyruojan't motina pa- abrozo.
szanke in savo vyriausia sesu-1 Aitszros brome garsinga viso-
tc: (

— Žiurek-gi Onnk, motina pe
į (

Vaikai nusijuokė garseL.. L
Tęva jau nekarta mate girta, lingas veidas ant bro?a Ansi- 
bet motinos da ne buvo matin szypsojo in ji, jog akis Žiuri

Gryždamas Raulas isz ka-

girta.

niekad.... 1
akyvai ir nusistebjimu.

j. Ji

M!

4|J

’’v

H

I

r

•r

l> I

I I 
I
I

I I

I

4:

i

Mirt*

kiu stebuklu. Kaulas atsiklau- 
f • t

f.......

Szirdijė užėjo jam kokia tai 
viltis. Rodėsi jam, jog stebuk-

I

Temino ant josios milaszirdingai ant ligones.
Gryždamas Raulas isz ka-

Bet juokas greitas iszszalo sykiu taji vakara skubino grei- 
ant julupu. Motina užėmė bai-1 tai namo, 
sus kosulis kraujas pradėjo 
J • _ A • ... 1__ lAdjS —* • • A __ A '1-’   I
galėjo pastovet.

Vaikai pradėjo verkti. Ant

lietis isz burnos1. Ant kojų ne-I si gerino
Isz iyto paežiai truputi pa
gerina Bėt navatna jam bu

vo, jog tino kas kart dauginu.
Nesza del josios dvi boilkas

Tino. Jtset navatna įam nu- 
jog tino kas kart daugiau.

I

juju riksmo subėgo knimynai. vyn0. Paskolino pinigus ir pir- 
vandeniu atgaivino ko _. Ka daryt... „ \ <

Rauliene ir paguldo ant lovos, neturėjo, o jai reikė kanecz
— Ne verkite malszino j “ “ ‘ ‘1

vaikus. Asz tik paslidau ir nu- vatnas“prijautima's. Priskubi-

Szaltu vandeniu atgaivino Ka daryt

Ne verkite malszino

Pats nieko

Staiga! apėmė ji kokis na-

puoliau. Įno žingsni. Susilaikęs kvapa
Pamatysite ryto atsikelsiu, | pribėgo prie grinczios ir dtrs- 

bus man geriau. No verkite!
Vyriausiai mergaitei liepo 

užsimest skepeta ir bėgti prie Į ftplinkui dege gramyczia.

telejo in langa.
Ant grindų gulėjo jojo pati

kasyklų pasmaukti tęva.
Raulas atbėgo greitai. Užde

gė pecziuje ba buvo užgesins, 
szalta ir priėjo prie paezios.

— Kas tau ?
— Nieko.... nieko.... kruti

nėjo man pradėjo gialti, bet 
jau nustojo. Ryto atsikelsiu 
Pamatysi.

Bet Raulas mate 'ant josios 
akiu jog jai arsziau ne kaip 
pati 'kalba. Ant szvilpinezio 
kvapo, ant veido pažino, jog 
žvake josios gyvasties jau bai
gėsi, jog smertis aplinkui jaja 
apsiaubineje....

Puolė in didele baime nerl- 
maste. Pamislino apie szeszeta 
vaikucziU....
bo motinos, kas juos iszaugys!

Aszaros pradėjo isz akiu bi- 

dele sunkenybe.

pati 'kalba.

1t

Ka jiejo pnades
’ IK

ret ant krutinės publb ant di-
>

Nieko nekalbėdamas iszejo 
greitai isz grinczios. No ilgai
užtruko. Sugryžo įsu dhMaru.

Grinczioje buvo grabinis ty- i . t * : i ▼ ’ i- • fi
jimu ligones. Daktaras- apžiu
rėjo jrija, dirstelėjo ant drėgnu

kuinas pertraukemas krioksc- 
’ • e « m • . a i • r . į

sienų ant vaiku nekalbėdamas 
nieko iszejo.

— Na ir kas!

Suriko nežmoniszku balsu ir 
pasirėmė prie sienos....
graudumas ir skausmas apėmė 
ji. Negalėjo surinkti savo mis-

Baisus

liu.... Kas dabar bus, kas bus!.. 
Da daugiau vargo ir kaukiu... 
Už ka! už ka!..

(Tas atsitikimas buvo 1884 
mete, Luzeraese paviete, apie 
kuri raszytojas atsimina gerai 
B.)

“■I,

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU8

28 Frack St., Frackville, Pa. 
Bell Telefonas 172

MILL A PATTERSON 3TS 
ST. OLAIR, PA.

••

1

*

■

* *

BeU Telefonas 142041
* .

Iszbalaamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus. panto- 
szia nuo papraaseziausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius del 
laidotųjų, ▼eželiu, kriksztynkr ir 
kitiems pasivažinėjimams.

n

%

■■■»■«—» ■ ■ 1 w ■
Del Galvos Skausmo lt 

Nuralgijos, imkite

4

h.

»

Quick Relief Tablets
; Prske 25c Batarakte

Del Rumatizmo ir Bkatizma

. užklausė
Kaulas priemonėje daktaro.

Daktaras mostelėjo su ran
ka. L/UU^mUOlM VBAVtlV*, VAVA.
Dirstelėjo karta aTit Kaulo su

►

Likie sveikas! 
■Airi'- jihLi ...J ,lL i*r " 1 U

1 <

baugiausia diena, dvi.ka. Pečiuose, imkite

Co-Sal (
Preke 60c

Apie kva ii ūmia ir tamsuma 
savo, 

Viskas ddl ju dailu ir gražu, 
Noninis kaitras ipadaro anit 

juoku, 
O biednos su visu, 

Del iszmimtingu vąifldnu.
Tai bus ir gania, 

Parsineszlu nirbiro lizbona.

ir*

1

F

Tai bus ir gania,

i it

i

gailesezia paszauke:
—

Kaulas stovėjo rodos priau

'I n 1

v

; j- M 
ges prie tos vietos. Nedrįso 
ineiti in vidų, bijojo regėjimo
ligones. Inejo pas teeina kaliny-

* *

nia kuri maitinosi isz ubą gavi-
mo, prasze josios idant rupln-

'L. '

*

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 B. CENTRl IT. - i 

MAHANOY OUT, TA. 
ta

J iJlf
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ŽINOS VIETINES
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SHENANDOAH, PA
i z i ’M? n •U *\ - - r.-^-r n-r- —

ISZ LIETUVOS ■
f

•I i *

SESUO
(

* 4feWfefet*vt4 fejfeSfe 7 ? K ^» f £> W 1

Li*""

■

ii Len-

su

Liepos menuo jau baigė
si. Ketverge pirma diena Rug- 
piuiezio — Augusto..

— Ketverge Lakewood Par
ko apelinkinej Lenkai turės 
savo pirmutini metini susiva
žiavimą teip vadinama 
k u Diena.“

— Kotvergo ryta Szv Pet
ro ir Povylo bažnyczioj Scran- 
tone, buvo suriszti mazgu mo
terystes p. Mare Weber 
Prof. Mykolu Slavicku. Mazga
moteiystes suriszo kun. Juozas 
Mrozejauskas, giminaitis jau
navedžio. Jaunavedis yra ge
rai žinomas Victoria teatro 
vargonininkas. Jis atsižymejas 
kafii|Xk 'am u ik mitokais vargonin
inkas, 
kompozitorius, 
m i ngo 
džiams.

— Subatos vakara apie 9 
valanda, John Mahiney 5.3 me
tu senumo Airiszis isz Maha
noy Plane krito negyvas ant 
iW. Center St., szale M. Blažio 
salimo. Jisai nuo kokio tai lai
ko sirgo szirdies liga.

orkestros vedėjas ir
Linkime lai-

gy veninio jaunave-

nuo— Ponios Tininiene
90.3 Ea'st Pino rily., ir p. Minie
kieno nuo 7.38 East Mahanoy 
St., žada neužilgo indainuoti 
keletą dainų rekordams del 
Columbia
Joms pritars visiems žinomas 
Mahanojaus Lietuviu Mainie- 
riu orkestras po 
Frank Yatko.

rekordams
Phonograph Co.

vadovyste

— Reading© kampanija da
vė visiems gyventojams .Suf- 
foks’o apylinky St. Nicholas 
kad iki 1-mai Septemberio bu
tu iszsikrauste isz stubu. Vie
ni gandai sako kad kompanija 
statys milžiniszka brokeri, ki
ti kad darys didelius 
del laikymo anglių.

(i jardusJ ’ ’

— Sei, moterėles Mahano
jaus! Apie niekui ias eina bjau
rus jMiskalai po miestą o ir mes

— Praeita Petnyczia pra
dėjo dirbti Ellangowon kasyk
la, kuri visai nedirbo per du 
menesiu. Suvirsz 500 vyru vėl 
pradėjo dirbti.

— Antanas Jenczora, Lie- 
tuvyte gyvena ntiils No. 627 
W. Coall ally., fflikbs užmusztias 
prabilta Pe*tnyczfiU iper nupuoli
mą anglies MalpOo Ilillll Oraisyk- 
loje. l’kill'ilkb [xaczi’a, viena, duk- 
teiv ir du sn'nus. BuH pivhiido- 
ttois Heix*doh ryfta.

— Jooiah Kazlauskais 48 m. 
amžiaus isz Frank vilios mmla- 
hi Locitst Mouli/tiain ligoni)irto
je lalani 'Mogia/kn padėjime. Ji
nai tilkois baidnaii alpdcgin’tias 
dkfcsplozijoj gazo (Hl'lierton ka- 
syklloje iprao»iita. Pellnyczia.

Plymouth, Pa. f Po keturi u 
dienu ligos, Liepos 8> persisky
rė su sziuo svietu Juozas Pe- 
cziulis 19 metu vaikinas. Pali
ko dideliam nuliūdima tėve
lius, tris brolius Petrą, Antana 
ir Joną, ir viena sesute Ona. 
Tėveliai labai apgailestauja 
neteko paklusnaus sūnelio ku
ris gražiai su visais sutikdavo. 
Liūdi ir jo draugai kurie nu
pirko jam geliu vainiką ir už
pirko Szv. Miszias ant kuriu 
paveizdingai susirinko. Laido
tuves atsibuvo Liepos 11 diena 
su pamaldomis, in 
micro kapines.
dalyvavo daugybe giminiu ir 
pažystamu. Lai ilsis Juozukas 
szventoj žemelei ir lai Dievas 
suteikia ramybe nuliudusiams 
tėveliams ir draugams.

NUMATOMI GERI METAI 
LIETUVOJE.

Kaunas. Szio motai atrodo 
neblogi. Nuo pat Gegužes pra
džios vioszpatauja szilt-as, gra
žus oras, kiek reikiant palyja. 
Vasarojus gerai sudygo. Bus 
geru dobilu ir szieno. Rugiai ir 
kviecziai labai puikus; tik vie- 
t op is yra iszplikusiu ir resvu. 
Žiemkencziu žydėjimo laikas 
buvo puikus. Obuoliu ir kriau- 
sziu nebus.

SUDEGE ALSZENAI.
Birželio menesio gale Alesze- 

nu miesteli kilo gaisras. Sude-
Tarp 

kitoko sudege ir paszto instai- 
ga. Nuostoliu daugiau 
milionas litu.
LIŪDNAS LIETUVIU VA

KARUSZKOS GALAS.
Balberiszkiu vai s., Mari am

pules apskr., Jesos kaime pas

LAIKE SESERIA UŽDARY 
TA SMIRDANOZIAM KAM- 

BARELIJE PER 16

i

PAPJOVĖ PACZIA PUIKUS APGINIMAS
SMEGENYS RADOSI ANT 

SZV. PAVEIKSLU.
Du turtirigi Žydai iszsirenge 

in joTnanka ’kožreais savo veži-

1$ ■ NE DYVAI IJ

Žiemkencziu

ge 27 gyvenami namai.

kaip

Szv. Knzi- 
Laidotuvesia

PAPEIKIMAI IR PAGYRI
MAI APIE MOTERES.

Svietas butu be moterių
kaip darželis be žiedu.

Geras žmogus nesuras gc-
resni© prieteliaus už savo pa
ezia.

be jus negalima gyvent,
O moteriukes szirdelesl 

o su
gavome kelis daneszimus apie jumis teip sunku. Kada vyrais
jusu darbelius. Argi nevertėtų jus keike, 

apsimalszyt ir verkė.
Kada moteres susirenka, 

sunku rasti klausytoju; 
kožna geidže kalbėti o klausyti 
nenori nei viena.

Motore vra motina ir anio-

ant senatvės
Dieva garbyt, o jeigu jau ant 
žmonių nepaisote, tai norints 
vaikams ir giminėms nedaryki
te sarmatos su savo pasielgi
mais. Ataimvkite ant treczlo 
prisakymo Septyni u didžiųjų 
grieku ir ant devinto prisuki
mo Dievo. Ja ii kas per daug ha i 
szelauk, žmonis visaip bubnina 
po visa miestą o ir svetimtau- 
cziai su pirsztais pradeda ba- 
dyt ant LietuvisZku moterėliu. 
Kada kantrybes neteksime, v y

busime priverstais truputi 
daugiau apie tai apskelbti o Ir 
truputi aiszkiau. Už teisybe 
nebusime priversti atsakyt.

tai da paskui jus

tai rasti

lu sargu namu ir szeimynos: ji 
gali valdyti namus ir szeimyna 
o ir tauta, bot ant tokiu iszly- 

u idant josios samdymas bu
tu nematomas teip kaip aniolo
sargo.

jusu galybe!

<r 
r>

kantrybes 
pr i verstais

METU, KAD GAUT 
JOS PINIGUS.

Nuremburg, Snkgotiije. — 
Kas tokia prarieszo policijai 
apie 
apie kuria policija pradėjo ty
rinėt ir pasiseko surast. Kokia sus langus ir duris idant niekas 
lai Emilijo Kratzer-ieno, prie 'negalėtu gautis in vidų, ta pa

ti vakara kaimynai girdėjo 
grineziojo' klyksmus moteres

I I

z
NUŽUDĖ KAD BUVO 

KUPROTA IR NORĖJO 
JOSIOS PINIGUS.

Szczakova, Czekoslovakije.

— Ana vakara, 
vėlybam laike, pateminom pa
togia Elute, jau smagei užkai- 
tusio nuo “namines ramybes“ 
kaxp džiuizino tarit dieno kampo 
anam gale miesto. O kad turė
jo puikia kojele ir puiku pavi
dale ir labai trumpas szlebeles, 
per tai kaip su magnesu, pri
traukė keliolika regėtoju pakol 
palicijantas kerszino jaja už- 
daryt in koza. O kas tokia? 
AVell, tai jau pasiliksimo del 
saves, nes szkada mums Elu
tes, gal už savo nusidėjimus 
gailėsis o ir prasze mus su 
aszaromis idant nieko apie ja 
neraszytumėm, juk ir musu 
szirdis gailestinga ir atlaida.

jau gana

iszimti— Pasirūpinkit© 
norints pus© ucitizens” popie- 
ras, nes ateijtije bus jum labai 
reilklafiingi. Už Ikdliu metu bn's 
lengviau iszimti pilnas. Žino
te, kad Mahanojui pasidaugina 
musu tautiecziu kas kart dau
giau, o turime ne už ilgo pasp 
statyt politikoje ir iszrinkt kc-
l'is ant -kolkfiu nors utocIu. Jau 
didelis laikas ir geda, kad lyg 
sziam 1 alki u neturime svarbus 
urėdo mieste. Paskutinuosla 
rinkimuose galėjome turėti la- 
lidi fr«ra(rt)U' urėdą bėk farizeri- 
8zai ir veidmaninai neprileido 
prie to. Jau didelis laikas tame 
susiprasti.

Moteres! kaip didėle yra 
Nuo jus paeina 

baime kuria aplaikom: nuo vy- 
gies lyg grabo jusu valdže pa
siek©, be jus butu pustyne, o su 
jumis svietas gali būti rojus.

Kada ateina nelaime ant 
moteres tai randasi pas jaja 
tokios aszaros ir skundai, o no
ri uts pareitu numirti tai viską 
savije užslėpė, ba tik moteres 
žino kaip kentėt. — Surinko 

—F.W.S.B.

SVARBUS
SUSIRINKIMAS!

Draugyste Szv. Antano, isz 
Mahanoy City, Pa., laikys sa
vo metini susirinkimą Nedelioj 
4 Augusto, pirma valanda po 
piet ant Miko Auksztakalnio 
svetaines 1222 E. Market St. 
Visi draugai yra praszomi nt- 
butinai pribūti nes turime la
bai svarbu reikalą visiszkai at
likti. Komitetas, (t.60 *■'" ' .. .... 11 fe— 11 —i i i . ... mu" i" ii "i ■ w

SEIVERTO LIEPOS MENUO 
PARDAVIMAS.

Piwiklejo Subaftds ryta ir
• • • • • . <«trauksis per visa savaite, dre- 

ses vertes $10. už $6.95. SziL
kines dreses vertes nuo $15 iki 
$18.50 dabar už $$11.95. Sil
kines dreees vertes $5. už $3.95. 
Voile ir Rayon dreses vertes 
$3. dar už $1.95. Dreses kurias 
galima skalbti vertes $2. da
bar už $1;29. (t.61

Seiverto Sztore,
29 E. Center St., 

Mahanoy City, Pa

(t.61

/

pil. J. Žilinską buvo suruoszta 
vakaruszka. Dauguma dalyviu 
kiek insikauszo omo triuksz- 
mauti ir pac/ziame vakaruszkos 
inkarszty kilo musztynes, per 
kurias liko sunkiai sužalotas in 
galva pil. St. Galinis, kilęs isz 
Venarunu kame, Alytaus aps. 
Galinis nuo žaizdų mirė. Poli
cija sulaikė 8 muszeikus, kurie 
intariami turėjo tikslą 
nužudyti.
PERKŪNIJA LIETUVOJE
Raseiniai. Nakti, perkūnija 

trenk© in J. Batvinio trioba ir 
ja (paklego. Kili ris vriju'i, įsudege 
6 triobesiai. Galvijus dar spė
jo paleisti bet kitas turtas žu
vo. Triobesiai nebuvo apdraus
ti, 
apie 15,000 litu nuostuoliu..

Galini

tad žmogui teks paneszti

MERGA SVAIDO KUNIGĄ 
AKMENIMIS.

Musu padangėje
kuni-

Rokiszkis.
romantis^ku nuotikiu 
gams randasi kiekvieni metai. 
Dabar nutikimas yra toks. L. 
parapijos kunigas savo gaspn- 
dinei davė reksni. Romanu pas
lėpti, mergaite iszsiunte kitur, 
pasižadėdamas jai mokėti kas 
menesi po 100 litu. Kunigas jai 
insa’ko visiką laikyti 
slaptybėj.
liežuvis minksztas; ome ir pa
sigyrė draugėms, kad jos reks-

didelej
O, žinoma, moterų

nelis ne prastos gimines. Kuni
gas tai dagirdes, atsisakė vai
kui duona duoti. Vaiku Ii epe 
atiduoti in prieglauda, o ja pa
ezia pnaszo sugryžti vėl prie jo. 
Mergaite nesutinka, ir kur tik 
kunigą sueziupusi, svaido ak
menimis.

Kažna moteriszke turi gal
va del skrybėlės, krutinę del 
špilkų, peezius del ploszcziaus, 
kakta del karolių, rankas del 
brapsoletu, pirsztus del žiedu, 
rankas del pirsztinaicziu, o 
szirdi...... del visu.

pirsztinaicziu 
del visu.

r

Vienas žydas, per ilgus me
tus kupeziavo ir isz paezedumo 
i 
senatvės troszko pasilsėt. Ro-

. T J — » i *

surinko n© maža turteli ir ant ‘mo. Bet apie vienas antras no- 
i žinojo, ba ir ne sake, o tai isz 

pavydumo, kad vienias pirmiau 
nuvažiavęs galėtu gescefta pa
nt. i. .' i v»i • r ■

i Bet Ickus pirmiause' nuva
žiavo drauge su' savo bernu 
Baltrum, o apie ka Szmuila da- 
žinojo, liepe grėltai savo ber-

4f

dėsi jam, jog gerinusia bus 
kaip iszsirengs su savo szeimy- 
ną i n. keflione. atOajVky i truputi &

negirdėta, piktadaryste Artimnma kaime Žomnięe

kurios gyveno josios jaunesne 
sesuo Magde Kistler, užmari
no seseria gyva arba kitaip 
kalbant, laike uždaryta mažam 
kamliairelyje ,per 
metu.

KinstHoriute guHcjo ant 'lovos 
pririszta ir ne ant valandėles 
neapleidinejo savo smirdanezio 
kambarėlio. Kadn palicijo su
rado nelaiminga mergina, jau 
negalėjo no pasijudyt isz vie
tos. Gulėjo suvisai nuoga ant 
supuvusiu sziaudu. Tokiam pa
dėjimo pragyveno ten szcszio- 
likn. metu, o žiemos laike ken
tėjo nuo szallczio.

Pali ei j a aplaikius 
ma, nuėjo in narna, o kada pri
ėjo prie kamaraites, iszmusze 
duris o smarve davėsi jaust ne- 
iszlpaislaky'la, lir ’t n re jo įpirma 
pravedyt. Mergina buvo isz- 
džiuvus kaip szakolo, jn szvie- 
sa negalėjo žiūrėti; kreivomis 
akimis temino in policijo, kuri 
pribuvo ja iszgelbeti isz gyvo 
grabo. Isz pradžių nenorėjo 
atsakinėt ant užklausimu sa
kydama: 
neklausykite 
užmusz!“ ;

Daug praėjo laiko kol jaja 
apmalszino ir suramino kol ja j 
pertikrino, kad sesuo jaja dau
giau Ineflrnuisz, įiekaulkyls. Pa- 
szauktas daktaras davė jiai svt- 
drutinaneziu vaistu o vėliaus 
nuvožė gyva giltine in ligonbu- 
ti.

Iszgania sesero ir jos vyra

■szeszaolika

daneszi-

n Paleiskitc mane, 
ba sesuo mane

uždaro kalėjimo. Priežastis to-* 
jo nelabo pasielgimo sesers sn 
savo jaunesne buvo ta, kad mo-

- ■■ - •

tai turtas pereitu
tina paliko jiai visa turtą 
kada mirs,
ant vyresnes sesers, bet toji ne
turėdama drąsos ja ja nužudyt, 
žudino lengvai idant pati mir
tų.
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SEIVERT’O DIDELIS ISZ- 
PARDAVIMAS VISOKIU 

VASARINIU APREDALU.

Pralsidcjo Su'baltos rylta. Vi
sokiu likusiu Vasariniu kotu, 
dresu, paueziaku, 
drapanų, i 
kės, vaikams Rinteiiai kurias 

Viskas už 
(t61

? smilkiniu 
mergaitėms dresu-

galima iszskalbti.
nupigintas prekes.

Sei verto Sztore,
29 E. Center St_ < — ♦»

Mahanoy City, Pa
T

žiavo drauge su savo bernu
JlrygaH Szpe'k^zJa'k užkalės vi-

svięt.a.-'Kftip 
darė. '

Važinedkmi^^i-^dd^eli žė
rinti, užvažiavo iri Azija, ir sUf 
silaike prie ažero Galilėjaus Ir 
užsimanė persikelt. Se<lo tada 
ant dideles vaite? su savo szei- 
mynel© ir pradėjo plaukt. Žy-

t3

4fcį?Udd6geli že
• Ti• a • • •

i

y*1 i

i

' *

nui kinkyt arklius, greitai vy
li Jok u ir ji pralenkt, už k a 
prižadėjo duotie ant puskatier-

— J 'lt •

Bernas plieke arklps ir jeke
bet in pagalba niekas nedrįso 

kiek tiktai arklei gaPi’ Bėgt. 
Sztai pavijo Icku ir važioda
mas pro szali sukhido.

.Szmilus szauke:- -* Uj tu 
ganef Ickau! tu turi "jrfskui 
važiuot.

Ickus:- Nu, ar tu man purec? 
tai tu važiuok paskui. ’

Žydai reke, klojosi ir sn 
kumszcziom grūmoję vienas ki

ir turi 
mo.”

< ♦ r <

Uj tu

eiti. Ant rytojaus Hrygas gy
rėsi, buk nužudo savo paezia 

“mėsos ant pardavi- 
Norints kaimynai mėtėsi 

prie grinezios, bet žudintojas
kcrszino nuszovimo pirmutinio 
kuris prisiartins. Persigando 
kaimuoeziai davė žinia polici
jai. Kada atėjo trys žandarai 
ir tuju neprileido prie grin
ezios, bet ant galo žandarams 
[wusiscke Hrylguli riždetii ipari- 
cztus ant ranku.

Baiiisus buvo regėjimais grin-

mynei© ir pradėjo plaukt. Žy-

akyvai prisižiurinęjo ant vii-' 
n i u, ant galo užklausei
; — Ar tai yna tasai ežeras 
ka per jiam tankei Jezusas 
persikelinejo ? įji

das stovėjo szale perkeliko Ir 
t • • A .* • s.

K.

taitu važiuok paskui.

-J.1- /
— Teip, atsake pervažny-

C* r

— Nu! nri. Ajf aj — niur-

tam; benrali prisižiūri in ta

— Kaim iu man ne »pa4e<li ?
viską, kas cze bus?

ežioje kada žandarai gavosi in :— kalba Szmuila iri savo berną
Prio dlerilcsczio gulėjo 

moteres lavonas; smegenys bu
vo isztesz/kin'ti o 
radosi ant szvontuju pavol'lcs-

vi'dn.

szmo’teliai

o tam ne reik©jo antru kartu 
kalbėt, stojo ant vežimo ir pra-

fe • ,fe * *1* fe fe ‘ ,.MI A

Ickui.
lu, gurbe giiHejo keliu menesiu
suneilis o kampellyje ipersigan- 
dcs tupėjo trijų metu vaikiu
kas.

dėjo su kurcząlgu botagu duot -r » i * ■ *
Baltrai gink mane — 

paszauko Ickus sumusztas irt 
savo berną.

Baltrus stojo ir pradėjo 2y-

n i

Hrygas nužudė paezia irž tai: su ktfrėzgiahi botago pupil
apsivedė jisai su Aliena, d ūk
to re turtingo ukiriiri’ko. Pa’so- 
goa alpia ik o grinezia su pen
kiais margais lanko o likusius 
kertino ajVlailkylti po mireziai 
Alenos. O kad Alena buvo ne
patogi ir kuprota, per (tai juju 
gyvenimas -buvo kaip kates su 
szunirn. Alena dasipratus kad 
Hrygas ja ja vedė tik irž jos pi
nigus, užra'szo savo pasoga ant 
brollio ir už Tai Hrygas isz pik
tumo nužudė savo paezia.

SzmuNa kiek tiktai tilpo.
-w ' fe t fe^fe fe fe fe A

Kada Žydai apkvaityti nuo 
musziu iszsitiese ant vežimu, 
bernai szypsodamiesi latkhide 

: vežimus ir važiavo in miestą.
Žydai atsigei vela via 

kožnas savo bernui net 
kalpei'kas, o ttuodu sueja mieste 
karezemojo gere ir juokėsi jog

davė 
po 5

Žydams kailius iszpere.
Nuo to laiko pasiliko priežo- 

, odis “ 
nsz tavo.

tu mano muszi Žvda

kas. *
- XI UI J * 

riejo in save Žydas.
Po keliu minntu velei tapati 

klatise o perkeli kas ta pati ty 
sake.

Kol priplaukė kraszta, Žy
das po kelis karins ta pati 
klausinėjo:

— Nu, tai per tam vandeni’ 
Jezusas po kelis kartus per
plauk ine jo.

— Na teip, tai yra marios 
arba ežeras ka per jei sos per 
kurias Jezusas tankei perplau
ki nėjo.

Stojo prie kraszto. Žydas 
is^lijM) su szeimyna ir klausė 
perkeliko kiek už perkėlimu 
reik užmokėt! ■ "

Į — Dvideszimts doleriu -r- 
atsake tasai.

j — Aj yaj! Aj vaji Tai ne 
dyvai, jeigu Jezusas vis ant 
jam plauke su savo valcze ir

».

žmonis perkelinejo jeigu kož- 
na karta ©m© ipo 20 doleriu.— 
Agance gaszeft.

TĖVAS IR SŪNŪS
PASAKAITE

J

Buvo turtingas ūkininkas. 
Jis turėjo vienturti sunu. Su
nns isztvirko ir apvogęs tęva 
iszejo miestan. Mieste jis tuoj 
praleido visus pinigus ir užėjo 
jam badas. Eina jis isz miesto 
miszkan. Valkiojosi ten visa 
diena ir ant galo užmigo.

Miega ir saipnnoja kad in- 
puole ikdkion duobėn, bot atėjo 
motina ir padavusi ranka, isz- 

• ♦ • 1 •

Kita diena vaikinas vėl val
kiojosi po miszka o nakti ežia 
vėl užmigo. Prisisapnavo jam 
kad atėjo koks senelis ir pasi
ėmęs už rankos nusivedė na
mo. Ant rytojaus vaikinas vos 
paeidamas nukeliavo pas tė
vus.

Puolė jis tėvams ipo kojų ir 
bueziuodamas rankas, eme nt- 
Kipraszineti. Tėvas su motina 

aszaromis 
sūnui dovanojo,

trauke ji isz nelaimes.

verk© yraudžidmis 
ir, žinoma, < 
džiaugdamiesi kad jis sugryžo.

Nuo to laiko vaikinas pasi
daro tėvams labai paklusnus,

žinomaTūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

I, ,

PUIKI DIDELE KNYGA 27 ARABISZKOS ISTORIJOS, daibsztuš ii geras žmogus. 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniai* Isgmargintais Vyraials 
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE 8ZITA KNYGA

150 Paveikslu. ................ ... .......... ...... 11 111 .................. *

PARSIDUODA NAMAS SU 
BIZNIU.

“Tūkstantis
lakstantis Nakki

» >

namas

PAJESZKOJIMAI
■■ "I1 «w

Mano sesuo Ona ir brolis Jo
nas Lukasziunai, kurie nesenei 
gyveno ant 214 — 6th St., Ke
wanee, Ill., bet isz ten nuvažia
vo dirbt ant farmu. Turiu pas 
juos svarbu reikalą nes iszva- 
žiuoju in Lietuva ir noriu su 
jois susiraszyt. Atsisza ūkite 
tuojans pas savo broli.

Joseph Lukaszunas
New Boston, Pa.(t. Aug. 2.)

PARDAVIMAS VISOKIU 
VASARINIU APREDALU.

» ______
Visi vasariniai smilkiniai ir 

kito'ki kotai, szilkines drapa
nos, szilikines paincziakQSj vis
ką ka tik nesziojate ' vasaros 
laike del moterių ir mergai- 
cziu, parsiduos už labai numa
žintas prekes tik per viena sa
vaite
Ateikite in musu sztora . kas 
dien o pamatysite kaip pigiai fe a * a m - fe •' ife .v -(t. 61galesite pirkti.

Seiverto Sztore,
29 E. Center St., 

Mahanoy City, Pa
j,(r

ANT PARDAVIMO.

/' *
t

11 n v

Dubeltavas 
Tikietas

r

$4.oo
IN

NEW YORK A
NEDELIOJ, 4 AUGUSTO 

................ .... ........................................     111 .. ...................... "II •■Ill-life...........I* 
Speciali* Treina* Sabataa Nakti

I«x Ryta
Shamokin .......................... 12:01
M t. Carmel........................12:10
Ashland . 1.............................12:47
Girardville................  12:55
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City .................... 146
Tamaqua ........................  1:45
New Yorke pribuq Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New York* 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Ant Reading© Geležinkelio 
Map 
O

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORlUS MAHANOY CITY

• ••••••••••e

• •••••••••••a

• •••*•<•••

f

Garbemaafs Tamlstai:-^
Sulaukiau nuo jusu sluncslamoa 

mano vardu knyga
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu
•širdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip ‘'Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra ilngeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas Birentai ir sma
giai praeina. Am visiems linklcslan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nas ja 
skaitydamas imogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupesnsial nors 
ant valandėlės atsitraukta.

Bu pagarba, 
13 d. Oagulto 18311

Dv. Falazduonya.
Cseklszkss vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Ž0KA8,
t

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos pnildos knygos, tas41

parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi galima

Pnin knygoa in Ltetuva n nnatantimn tiktai S24TO
ja nuaiuBti in Lietuva. ' Preke knygos Amerike $2.00

Parsiduoda didelis 
susidantis isz devyniolikos rui
mu. Namas, ant’dvieju famili- 

Vienas szonas atnesza 18 
doileni u naindos, įkiltam szone yra 
grosorne. Naujas namas tik 6 
metai kaip statytas, ant kampo 
Fiftih ir (Tjmi SI t. Vi'etft apgy
venta visokiu tautu žmonimi. 
Aplinkui kasyklos ir fabrikai. 
Biznis geras. Viskas parsiduos 
pigiai. Atsiszaukit sekanezin 
adresu: — ? ((.,

Mr. Ig Kosloskis,
P.O. Box 84,

.]«•

Port Carbon, Pa.

KVITU knygele Draugystėms del Iss- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms dal Ka-

a flV. D. R00ZKAU8KAS-00. 0ITT, FA. KM?

a , « — - —

euiirtal(tara. Prekt • •

r

• Ils.
W. D. BOCZKOWSKhCO.,

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios, vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus' 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso:

Anna Konsavago,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

* 4

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole valiuojama au 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron-

kvepavima, Užfiima ir szalti galvoje, 
Priešakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene-

i'

(t.f.

▼

kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku

pinigu jmt i|0 preke 80c per paėsta,
[szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY * ;

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. L 
820 W. C«s tr« St| Mabasoy City, Pa.

/

/ ’

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORlUS 

(Bell Phone 872) 
331W. Centro St. Shoaondoak, Po.

Nubudimo ▼•landoje eutoi- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir graliai. Busite pilnai ušga- 
ntdinti.

les Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kaa pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu ta. desslmts 
____ Bell Telefonas 871minutu.

K U




